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Trung tâm thủ đô Rome, Ý, ngày 14/03/2020, gần như không một bóng người do dịch Covid-19. 
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Thanh Hà 

Đà lây lan tại Đức, Ý và Tây Ban Nha có dấu hiệu chậm lại. Thống kê của viện Robert Koch 

cho thấy số người bị nhiễm virus corona tại Đức vẫn còn cao, tuy nhiên phát biểu hôm 

03//04/2020 thủ tướng Angela Merkel thận trọng tuyên bố "số ca lây nhiễm mới tăng chậm 

hơn so với những ngày vừa qua". Đức ngấp nghé ngưỡng 80.000 ca, và đến nay đã có hơn 

1000 bệnh nhân tử vong. 

Còn tại Tây Ban Nha, ổ dịch lớn thứ nhì của châu Âu, số tử vong và trường hợp phải nhập viện 

trong ngày hôm qua (03/04/2020) đã "giãn" hơn so với 24 giờ trước đó, theo tuyên bố của Madrid. 

Trên toàn quốc, có 10 935 người thiệt mạng, 117 710 ca lây nhiễm. 

Nhưng hy vọng đang thực sự lóe lên tại Ý : số tử vong đã giảm trong ba ngày liên tiếp. Hôm 

03/04/2020 Ý ghi nhận 766 bệnh nhân qua đời. Bên cạnh đó 1 500 người đã khỏi bệnh chỉ riêng 

trong 24 giờ qua. Vào lúc dịch Covi-19 đã lan ra tất cả các vùng miền của nước Ý thì riêng bốn ngôi 

làng hoàn toàn không có một ca dương tính với virus corona nào. Thông tín viên đài RFI, Anne Le 

Nir từ Roma cho biết thêm : 

"Tại vùng Lazio bao gồm luôn cả thành phố Roma, Nemi là một ngôi làng trung cổ xinh xắn với 

2.000 dân cư. Tại đây không có một ca bị lây nhiễm nào. Tương tự như vậy đối với làng Bellagra, 

cách thủ đô của Ý 20 cây số. Đây là nơi 40% dân làng trong độ tuổi từ 55 đến 75. 

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa là trường hợp của hai ngôi làng ở miền bắc nước Ý. Cả vùng này 

đang bị dịch bệnh hoành hành, riêng làng Ferrrara Ergognone trong vùng Lombardia và Montaldo 

thuộc vùng Peidmonte vẫn bình yên. Ferrrara Ergognone có 1.200 dân cư với độ tuổi trung bình là 

60. Còn làng Montaldo thì chỉ có vỏn vẹn 738 người. 

Cả bốn làng nói trên có mẫu số chung: các biện pháp phong tỏa được thi hành rất nghiêm chỉnh. 

Nhưng phải có thêm một yếu tố nào đó để giải thích vì sao virus corona không thể thâm nhập vào 

những địa phương này. Nhiều công trình nghiên cứu đang được tiến hành để xuyên thủng bức màn 

bí mât đó. Hai tháng nữa, kết quả nghiên cứu sẽ được công bố. Trong mọi trường hợp, đây cũng là 

tin vui mang lại một tia hy vọng cho tất cả người Ý".   


