
Trước khi chết vì COVID-19, nhà truyền thông ‘coi nhẹ 

chích ngừa’ hối tiếc 
N        t  August 22, 2021 

NASHVILLE, Tennessee (NV) – Ôn  Ph l  alent ne  một nhà truyền thôn  bảo thủ nổ  t ến  ở 

Nashv lle  Tennessee  có quan đ ểm hạ thấp v  c chích n ừa vacc ne CO ID-19  vừa qua đ   vì căn 

b nh này hôm Thứ Bảy  21 Thán  Tám  AP trích thôn  báo của đà  phát thanh WWTN trên Tw tter  

cho hay. 

Ôn   alent ne h ởn  d ơn  61 tuổ   một thán  sau kh  cho thính   ả b ết ôn  đ ợc chẩn đoán 

nh ễm CO ID-19  và đà  phát thanh WWTN nhắn thính   ả “cầu n uy n cho ôn   alent ne và   a 

đình.” 

 

Nhà truyền thôn  bảo thủ Ph l  alent ne ở Nashv lle   

Tennessee. (John Partipilo/The Tennessean via AP, File) 

 “Tô  chọn khôn  chích n ừa vì n hĩ rằn  mình có thể khôn  bị chết vì v rus CO ID-19.” 

Ôn  Mark  alent ne  một anh em của nhà truyền thôn   ch a sẻ: “Anh tô  hố  t ếc đã khôn  vận 

độn  mọ  n     đ  chích n ừa.” 

“Ph l muốn khán   ả b ết rằn  anh ch a bao     là một n     chốn  chích n ừa nh n  anh t ếc rằn  

tạ  sao khôn  hành độn  nh  là một n     ủn  hộ chích n ừa một cách mạnh mẽ hơn nữa ” ôn  

Mark  alent ne kể lạ . 

“Anh tô  mon  kh  lành b nh trở lạ  vớ  đà  phát thanh sẽ ủn  hộ chích n ừa mạnh mẽ hơn.  à gia 

đình chún  tô  đều mon  n ày đó.” 

“Bây      anh tô  mớ  hố  hận kh  nhận ra rằn  nh ều n     đã khôn  chích n ừa vì muốn theo 

phon  cách của anh.” 

Thốn  Đốc B ll Lee của Tennessee ch a buồn qua t n nhắn Tw tter: “Tô  và Mar a vô cùn  đau 

buồn tr ớc sự ra đ  của Ph l  alent ne. Chún  tô  cầu n uy n cho   a đình ôn  v ợt qua nhữn  

n ày sắp đến tron  nỗ  đau đớn này.” (MPL) [kn] 

 

Tron  ch ơn  trình phát thanh của 

mình  nhà truyền thôn  bảo thủ này 

nh ều lần hạ thấp tầm quan trọn  của 

v  c chích n ừa chốn  v rus 

COVID-19  nh  hồ  Thán  M    

Ha   2020  ôn  tuyên bố tỷ l  chết vì 

dịch của cá nhân mình “có lẽ là d ớ  

một phần trăm.”   

Tuy nh ên  thôn  đ  p của ôn  

Valentine đã thay đổ  vào cuố  

Thán  Bảy  kh  b ết mình bị 

COVID-19 và tr ớc kh  vào b nh 

v  n  đã lên t ến : “Kh  dính b nh 

rồ   l  u tô  có thể bị chết hay 

khôn ?” Nếu là nh  thế  ôn  khuyên 

thính   ả nên đ  chích n ừa. 
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