Gần 10 nghìn người ở Kharkiv đã được tiêm vaccine chống Covid-19
Thứ sáu, 21 Tháng 5 2021 10:50

Chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 đã được đẩy mạnh và đạt tiến độ khá tốt trong thời gian
gần đây. Đó là thông báo của Phó thị trưởng Kharkiv Svetlana Gorbunova-Ruban, nói trong
một cuộc tiếp xúc với báo giới, hôm 20/5/2021.

Theo lời bà cho biết, đến thời điểm hiện nay tại thành phố Kharkiv đã có gần 10 nghìn người
được tiêm vaccine chống Covid-19, trong đó 500 người được tiêm đủ hai liều. Vaccine dùng để
tiêm chủng là AstraZeneca (Covishield) và CoronaVac.

Phó thị trưởng cũng cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ được nhận thêm vaccine của
Pfizer-BioNTech. Theo quy định của Bộ Y tế Ucraina, loại vaccine này được sử dụng để tiêm
chủng cho các y bác sỹ và giáo viên.

Bà Svetlana Gorbunova-Ruban thông báo, tại địa bàn thành phố Kharkiv hiện nay có 34 điểm
tiêm chủng Covid-19, được bố trí đầy đủ nhân viên y tế và trang thiết bị cần thiết. Mỗi ngày các
đội y tế có thể tiêm vaccine cho 1,5 nghìn người và khi cần có thể làm tăng giờ để tiêm được
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cho 2 nghìn người mỗi ngày.

Trước đó, chính quyền thành phố Kharkiv đã thông báo, ở giai đoạn hiện tại đang triển khai tiêm
chủng ngừa Covid-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm: y bác sỹ, nhân viên y tế, quân
nhân binh sỹ, cảnh sát, nhân viên các cơ quan bảo trợ xã hội, vận động viên tham gia thi đấu
quốc tế, tu sỹ, giáo viên và người trên 65 tuổi. Đăng ký tiêm chủng được thực hiện thông qua
bác sỹ gia đình, hoặc qua ứng dụng di động Diya.

Thanh Hải. Theo Gorodskoi Dozor.
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