
Delta: Người Đã Chích Ngừa Cũng Dễ Gây Lây Lan 
 
Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy, công bố các dữ liệu cho thấy 
người đã chích vaccine cũng dễ bị lây biến thể Delta của virus gây bệnh COVID-19, và cũng tạo lây lan như 
người chưa chích ngừa. Theo bản tin của hãng thông tấn UPI thì các dữ liệu do CDC công bố hôm Thứ Sáu 
cho thấy có gần 75% các ca bệnh COVID-19 liên quan tới các cuộc tụ tập đông người ở Cape Cod, tiểu bang 
Massachusetts, xảy ra trong số những người đã hoàn toàn chích ngừa. 
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Dữ liệu mới này được đưa ra sau khi CDC hôm Thứ Ba có khuyến cáo rằng tất cả mọi người, gồm cả những 
người đã hoàn tất việc chích ngừa, nên đeo khẩu trang ở các khu vực kín cửa ngoài công chúng, trong vùng 
dễ truyền nhiễm COVID-19 ở mức độ cao. Một văn thư gửi trong nội bộ CDC tuần này nói rằng biến thể Delta 
của virus gây COVID-19 dễ lan truyền hơn là được biết trước đó và dễ lây như bệnh trái rạ (chickenpox), còn 
được gọi là bệnh thủy đậu. 
 
Hôm Thứ Sáu, Bác Sĩ Rochelle P. Walensky, giám đốc CDC, cho hay việc lây nhiễm biến thể Delta “khiến có 
lượng virus tương đương trong người đã chích ngừa cũng như là chưa chích ngừa. Lượng virus cao 
tạo rủi ro cao hơn về việc lây lan và cũng khiến có lo ngại là, không giống các biến thể khác, người đã 
hoàn tất chích ngừa nếu nhiễm Delta cũng có thể lây cho người khác,”  
 
Theo mẫu thử nghiệm ở Cape Cod, 90% các trường hợp nhiễm biến thể Delta được thấy là dễ lây hơn và 
kháng thể có do chích vaccine cũng ít hiệu nghiệm hơn. CDC cũng cho hay, gần 80% người bị nhiễm đã cảm 
thấy các chỉ dấu của bệnh COVID-19, và có năm trong số 462 người nhiễm phải vào bệnh viện. 
Và trong số năm người này thì có bốn người hoàn toàn được chích ngừa. 
 
Bác Sĩ Walensky giải thích rằng sự kiện này tạo lo ngại và là một lý do chính khiến CDC phải điều chỉnh 
khuyến cáo về đeo khẩu trang. Bà nói:  
“Việc đeo khẩu trang được cập nhật để bảo đảm rằng những người đã được chích ngừa không vô tình truyền 
virus cho người khác, kể cả những người thân chưa chích ngừa hoặc có khả năng miễn nhiễm thấp.” 
Tuy nhiên, các khoa học gia CDC nói rằng ngay cả các khuyến cáo mới đưa ra có thể cũng chưa đủ để 
đương đầu với đe dọa của Delta. 
 
Một báo cáo của các khoa học gia này nói rằng việc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang, ở mọi nơi, là 
điều cần thiết để chặn lây lan của biến thể Delta. Theo báo cáo này, biến thể Delta dễ lan ra hơn là cúm hay 
đậu mùa (smallpox), và dễ lây như thủy đậu, cũng làm bệnh tình trầm trọng hơn là các biến thể thấy trước 
đây. 
 
Các trường hợp bệnh được đề cập trong báo cáo CDC đưa ra hôm Thứ Sáu đã xảy ra sau các cuộc tụ tập 
đón mừng ngày Lễ Độc Lập 4 Tháng Bảy ở nơi nghỉ mát Provincetown, tiểu bang Massachusetts. Trong 464 
trường hợp nêu ra, có 346 người, tức 74%, đã hoàn toàn được chích ngừa, với vaccine của Pfizer-BioNTech 
hay Moderna, theo CDC.  (Người Việt) 
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