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WHO : Nếu 95% dân chúng mang khẩu trang thì sẽ không cần đến biện pháp phong tỏa . Ảnh minh 

họa : Trên một tuyến metro tại Roma, Ý, ngày 28/10/2020. Guglielmo Mangiapane/Reuters 

Thu Hằng 

Giãn cách xã hội, đeo khẩu trang là những biện pháp phòng dịch tiếp tục được khuyến cáo 

trong khi chờ vac-xin ngừa Covid-19 được tiêm trên diện rộng. Thế giới ghi nhận hơn 56 triệu 

ca nhiễm virus corona và khoảng 1,35 triệu người chết tính đến ngày 19/11/2020. 

Làn sóng dịch thứ 2  bắt đầu có dấu hiệu thuyên giảm tại Liên Hiệp Châu Âu nhờ những biện pháp 

hạn chế và phong tỏa. Ví dụ tại Pháp, “virus lây nhiễm chậm hơn trước”, theo bộ trưởng Y Tế 

Olivier Véran trong buổi họp báo tối 19/11. Số ca nhiễm mới cũng giảm hơn so với hôm trước, 

thêm 21.150 ca và có thêm 436 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Dù “tỉ lệ mắc bệnh giảm nhưng vẫn 

cao hơn mức được tổng thống ấn định” (khoảng 4.000 đến 5.000 ca nhiễm mới mỗi ngày), theo 

tổng giám đốc y tế Jérôme Salomon. 

Chính phủ Pháp bắt đầu tính đến nới lỏng phong tỏa từ cuối tháng 11. Trong khi biện pháp nghiêm 

ngặt này có thể tránh được, theo phát biểu của tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc khu vực châu Âu Tổ 

Chức Y Tế Thế Giới, trong buổi họp báo ngày 19/11. Ông cho rằng “khẩu trang không phải là một 

thần dược và cần được sử dụng kết hợp với những biện pháp khác. Tuy nhiên, nếu 95% người dân 

đeo khẩu trang, thì có lẽ sẽ không cần đến biện pháp phong tỏa. Nhưng tỉ lệ đeo khẩu trang hiện 

nay mới chỉ ở mức 60%, thậm chí ít hơn, nên khó tránh được phải phong tỏa”. 

Ngoài ra, theo AFP, ngày 20/11, Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo không dùng thuốc remdesivir 

điều trị bệnh nhân Covid-19 ở bất kỳ cấp độ nào vì “hiện chưa có bằng chứng cho thấy thuốc kháng 

virus này tăng khả năng cứu sống hay tránh cho bệnh nhân phải thở máy”. 

Về vac-xin ngừa Covid-19, Liên Hiệp Châu Âu có thể sẽ bật đèn xanh cho hai loại vac-xin của 

Moderna và Pfizer/BioNTech vào giữa tháng 12. Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu 

(EMA) “trao đổi thường nhật” với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ để “phối hợp 

đánh giá”. 

Riêng hai loại vac-xin chống Covid-19 do công ty Sinopharm của Trung Quốc phát triển, nhưng 

chưa được công nhận, đã được tiêm cho gần 1 triệu người, từ mùa hè vừa qua, đặc biệt là đối với 

những đối tượng “khẩn cấp” như nhân viên viên, sinh viên đi ra nước ngoài, nhân viên y tế hoặc 

những nhân viên có nguy cơ phơi nhiễm cao. Trên trang web, công ty Sinopharm khẳng định không 

một người nào được tiêm vac-xin bị nhiễm Covid-19 dù họ đi đến hơn 150 nước. 


