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Sống chung với Covid-19 không còn là khái niệm mới ở những quốc gia đang triển khai 

nhanh chóng chiến dịch tiêm vaccine. 

Anh Quốc đã sẵn sàng cho kế hoạch này từ ba tháng trước. 

Hôm 05/07/2021, Thủ tướng Boris Johnson lên truyền hình công bố chiến lược 'sống chung với 

Covid' (plan for living with Covid). 

Thực tế, sự thay đổi này được phản ánh một cách rõ nét nhất trong mấy tuần gần đây. 

Giải Ngoại hạng Anh đã trở lại được ba vòng đấu với những khán đài sôi động, tràn ngập tiếng hò 

reo. 

Niềm vui như được nhân đôi với một vài đội bóng khi có một kì chuyển nhượng tuyệt vời đang diễn 

ra, Manchester United chào đón huyền thoại sống Cristiano Ronaldo trở lại với "Nhà hát của những 

giấc mơ". 

Các cầu thủ Anh trở nên đắt giá mang lại lợi nhuận chuyển nhượng cho vài CLB tại Anh sau một 

mùa Euro tương đối thành công. 

https://www.bbc.co.uk/news/av/uk-57728367


Mở cửa toàn bộ nền kinh tế tại Anh đồng nghĩa những quán bar, club, các khu vui chơi cũng đã 

hoạt động trở lại bình thường. 

Dịp nghỉ lễ (bank holiday) vừa qua đã đón chào hàng ngàn người đi đến các khu vui chơi, 

những chuyến du lịch ngắn ngày cũng đã được nhiều gia đình tổ chức. 

Những lễ sinh nhật, hay đám cưới cũng không bị giới hạn hay ràng buộc gì nữa như trước đó 

vài tháng. 

Những thay đổi tích cực đó đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế của Anh Quốc trong mấy tháng 

qua, chỉ số GDP tăng 0.6% trong tháng 5, và tăng nhẹ, khoảng 1% trong tháng 6, dù cho vẫn thấp 

hơn so với mức trước đại dịch. 

Tăng trưởng về kinh tế, đồng nghĩa với sự giảm về tỷ lệ thất nghiệp khi giảm 0,2% trong giai đoạn 

qu  2 của năm 2021, theo số liệu thống kê chính thức ONS.gov.uk 

Niềm vui đến với người già và trẻ nhỏ 

Điểm sáng từ kinh tế chưa phải là điểm nhấn duy nhất từ sự mở cửa nền kinh tế của Chính phủ Anh 

ở thời điểm này, suốt những tháng dài phong tỏa (lockdown) thực sự là nỗi ám ảnh, và gây ra những 

tiêu cực về tâm l  cho những người già tại Anh, khi đã phải giam mình trong một không gian hẹp 

suốt một thời gian dài. 

Giờ đây, ra phố London, tôi thấy người lớn tuổi có thể đi dạo trong công viên, đến thăm những 

người bạn, hay ghé những tiệm làm móng hay tóc để chăm chút cho bản thân mình, và xóa đi những 

cô đơn khi tuổi xế chiều. 

Bây giờ, những đứa trẻ cũng đang tận hưởng kì nghỉ hè sáu tuần của mình, cũng có được niềm vui 

trọn vẹn, khi có thể đi chơi cùng bố mẹ, tham gia những hoạt động thể thao mình thích. 

Trong ngày nghỉ lễ 'bank holiday' vừa rồi nhiều bố mẹ đã tranh thủ đưa lũ trẻ đến vườn thú, viện 

bảo tàng, cung điện hay cắm trại cùng gia đình. 
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Nhưng sống chung với Covid-19 không hề dễ dàng. 

Kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế đang được nhiều quốc gia thực hiện, đặc biệt những quốc gia đang 

phát triển phụ thuộc vào du lịch và dịch vụ như Thái Lan, Philippines, nhưng thực sự không dễ 

dàng. 

https://www.ons.gov.uk/economy/economicoutputandproductivity/output/articles/ukeconomylatest/2021-01-25


Theo Our World in Data, Thái Lan mới chỉ tiêm chủng cho 11,2% dân số đủ hai liều vaccine, và đó 

chỉ là vaccine Sinovac của Trung Quốc chỉ đạt hiệu quả chống bệnh Covid-19 là 51%. 

Trong khi đó con số này đối với Astra Zeneca và Pfizer-BioNTech lần lượt là 67% và 94%. 

Việc đẩy nhanh tiêm vaccine do Bộ Y tế Anh triển khai là chìa khóa mở ra cho kế hoạch sống 

chung với Covid-19 tại Anh, với khoảng 78% dân số trên 16 tuổi đã tiêm đủ hai liều vaccine. 
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Mặc dù sự mở cửa nền kinh tế đã khiến cho những tuần qua, chứng kiến số ca nhiễm Covid -19 do 

biến chủng Delta gây ra tăng lên gấp đôi; và số chết có ngày lên 138 ca, nhưng có vẻ như tình hình 

vẫn trong tầm kiểm soát. 

 

Tiến độ tiêm chủng ở Anh Quốc tính đến 26/08/2021 

Ngoài ra, theo BBC News, chính 

phủ Anh đã có kế hoạch tiêm liều 

ba vaccine Covid-19 cho những 

người dễ tổn thương như người 

già, và những người có bệnh nền 

trong tháng 9 này. 

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong 

nhận thức của mọi người cũng 

mang lại những kết quả tốt đẹp 

trong kế hoạch này. Hình ảnh 

những thanh niên ra đường đi làm 

trên các tàu điện ngầm với khẩu 

trang đã trở nên quen thuộc trong 

những tháng gần đây. 

 



Những ngày u ám, bởi những hạn chế đi lại và vui chơi đã ở lại phía sau, chiến dịch vaccine đã thực 

sự là giải pháp hữu hiệu cho chiến dịch lần này, đi kèm với   thức của người dân về phòng chống 

đại dịch Covid-19 đã được cải thiện. 

Rõ ràng, sống chung với Covid-19 sẽ là hướng đi của mọi quốc gia hiện nay và trong tương lai và 

Việt Nam cũng không ngoại lệ. 

Những gì Việt Nam cần làm lúc này rõ ràng là nhanh chóng nhập khẩu và đẩy nhanh chiến dịch 

tiêm chủng vaccine. 

Theo tôi, khu vực tâm dịch như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay Đồng Nai sẽ không còn 

sự lựa chọn giữa Astra Zeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna hay Sinopharm nữa mà nên đẩy nhanh 

chiến dịch tiêm vaccine càng sớm càng tốt. 

Giờ đây, Việt Nam vẫn đang đứng chót bảng xếp hạng ở Đông Nam Á, về tỷ lệ người dân nhận 

tiêm đủ hai liều vaccine chống Covid-19, dù   thức người dân chống dịch là tương đối cao. 

Sẽ là không tưởng nếu Việt Nam muốn sống chung với Covid-19 mà chiến dịch tiêm vaccine chưa 

được thực hiện trọn vẹn. 

 ài th  hi n quan đi m ri ng c a tác gi , hi n s ng tại London, Anh Qu c. 


