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Các nước giàu đang tích trữ vaccine Covid và những người sống ở các quốc gia nghèo sẽ bị lỡ 

cơ hội, theo một liên minh vaccine. 

Liên minh Vaccine Nhân dân (The People's Vaccine Alliance) cho biết gần 70 quốc gia có thu nhập 

thấp hơn sẽ chỉ có thể tiêm vaccine cho 1/10 người. 

Điều này bất chấp việc Oxford-AstraZeneca cam kết cung cấp 64% liều thuốc cho người dân ở các 

quốc gia đang phát triển. 

Các bước đang được thực hiện để đảm bảo việc tiếp cận vaccine được công bằng trên toàn cầu. 

Cam kết vaccine này - có tên Covax - nỗ lực để đảm bảo 700 triệu liều vaccine được phân phối giữa 

92 quốc gia có thu nhập thấp đã đăng ký mua. 

Nhưng ngay cả khi kế hoạch này được thực hiện, các tổ chức bao gồm Ân xá Quốc tế, Oxfam và 

Global Justice Now cho rằng vẫn chưa đủ và các công ty dược phẩm nên chia sẻ công nghệ của họ 

để đảm bảo sản xuất nhiều liều hơn. 

Phân tích của các tổ chức này cho thấy rằng các nước giàu đã mua gấp ba lần số vaccine đủ để tiêm 

cho toàn bộ dân số của họ, nếu tất cả các loại vaccine triển vọng được chấp thuận sử dụng. 

Canada, ví dụ, đã đặt hàng đủ vaccine để tiêm cho mỗi người Canada năm lần, họ tuyên bố. 

Và mặc dù các quốc gia giàu có chỉ chiếm 14% dân số thế giới, nhưng họ đã mua tới 53% tất cả các 

loại vaccine hứa hẹn nhất cho đến nay. 

Anna Marriott, giám đốc chính sách y tế của Oxfam, nói: "Không ai bị ngăn cản tiêm vaccine có 

tính chất cứu mạng này chỉ vì đất nước họ sinh sống hoặc số tiền trong túi của họ. 

"Nhưng trừ khi có điều gì đó thay đổi đáng kể, hàng tỷ người trên thế giới sẽ không nhận được 

vaccine Covid-19 an toàn và hiệu quả trong nhiều năm tới." 

Liên minh Vaccine Nhân dân đang kêu gọi tất cả các tập đoàn dược phẩm đang sản xuất vaccine 

Covid-19 chia sẻ công khai công nghệ và tài sản trí tuệ của họ để có thể sản xuất và cung cấp hàng 

tỷ liều nữa cho tất cả những ai cần chúng. 



Điều này có thể được thực hiện thông qua nhóm truy cập công nghệ Covid-19 của Tổ chức Y tế Thế 

giới. 

AstraZeneca, công ty sản xuất vaccine Covid do Đại học Oxford phát triển, đã cam kết cung cấp 

vaccine trên cơ sở phi lợi nhuận cho các nước đang phát triển. 

Nó rẻ hơn những loại khác và có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh, giúp dễ dàng phân phối trên 

toàn cầu. 

Nhưng các nhà vận động nói rằng một công ty tự mình không thể cung cấp đủ vaccine cho toàn thế 

giới. 

Vaccine Pfizer-BioNTech đã được chấp thuận ở Anh và những người dễ bị tổn thương nhất bắt đầu 

được tiêm trong tuần này. Vaccine này có khả năng sẽ sớm nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan 

quản lý ở Mỹ và châu Âu, có nghĩa là có thể phải mất một thời gian trước khi nó được chia sẻ với 

các quốc gia nghèo hơn. 

Hai loại vaccine khác, từ Moderna và Oxford-AstraZeneca, đang chờ sự chấp thuận của cơ quan 

quản lý ở một số quốc gia. 

Vaccine của Nga, Sputnik, cũng đã công bố kết quả thử nghiệm khả quan, và bốn loại vaccine khác 

đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối 

 


