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Theo truyền thông News24 của Nam Phi, trước khi bắt đầu chuyến đi này, mỗi du khách phải cung cấp báo 
cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính. Dự kiến ban đầu chuyến đi sẽ kéo dài 12 ngày. Bắt đầu từ ngày 10/5 theo 
giờ địa phương, một số du khách đã lên xe buýt từ thành phố Cape Town. Theo lời giới thiệu trên trang web 
chính thức của Savanna Tours, đơn vị tổ chức sự kiện, trên đường đi, chuyến tham quan bằng xe buýt sẽ đi 
qua nhiều địa danh như Hẻm núi sông cá (Fish River Canyon), sa mạc Namib (Namib Desert) và vùng đất Mặt 
trăng (Moon Landscape). Phong cảnh rất độc đáo và đẹp mắt. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hành trình đẹp đẽ 
ban đầu này cuối cùng lại dẫn đến một thảm kịch lây nhiễm hàng loạt và nhiều người chết. 
 
Theo báo cáo, trong số 6 người chết, 4 người chết ở Windhoek, thủ đô Namibia, 2 người còn lại mặc dù đã 
được đưa về Nam Phi để cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không thể qua khỏi. Một trong những người tử vong 
là ông Daniel Blom, chủ công ty du lịch. Ông Daniel Blom, chủ công ty du lịch, đã đích thân dẫn đoàn, có lẽ là 
đã rất tự tin và kỳ vọng cho chuyến đi này, nhưng rõ ràng ông đã đánh giá thấp những rủi ro có thể xảy ra 
trong chuyến đi. Nhưng điều ông không nghĩ tới, đó là chính bản thân ông đã nhanh chóng bị nhiễm virus 
COVID-19 ngay trong chuyến đi. Mặc dù đã được gấp rút đưa về thanh phố Johannesburg để điều trị nhưng 
ông vẫn không thể qua khỏi và đã qua đời vào Chủ nhật tuần trước. 
 
Trả lời phỏng vấn giới truyền thông, một người thân trong gia đình người quá cố cho biết, khi bắt đầu hành 
trình này, ai cũng cảm thấy không có gì, vừa ngắm cảnh vừa thưởng thức món ăn, dường như đây là chuyến 
đi bình thường và rất tuyệt vời. Tuy nhiên, vào ngày thứ 9 của hành trình, hơn một nửa số hành khách trong 
đoàn đột nhiên cảm thấy khó chịu, một số có triệu chứng nhiễm dịch. Sở y tế địa phương sau đó đã sắp xếp 
các xét nghiệm axit nucleic cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, các hành khách đã bị nhiễm virus như thế nào, ai 
là người đầu tiên, họ đã bị virus tấn công ở đâu và khi nào, tất cả đều không biết. Ngày 28/5 theo giờ địa 
phương, một công ty du lịch khác là Paarl Rock Tours đã đem hai xe buýt tới để đưa những du khách còn lại 
mắc kẹt ở Namibia trở về Nam Phi. 
 

“Du thuyền được chích ngừa đầy đủ” của Hoa Kỳ bị bùng dịch. 
 
Vào hôm thứ Sáu (ngày 11/6), hãng du thuyền American Caribbean International Cruise bất ngờ thông báo 
rằng một con tàu du lịch siêu sang chở hơn 600 hành khách và 650 thành viên thủy thủ đoàn đã phát giác ra 
trường hợp nhiễm virus 5 ngày sau khi ra khơi. Được biết mọi người đều đã cung cấp giấy chứng nhận 
chích ngừa và báo cáo xét nghiệm âm tính với COVID-19 của mình trước khi lên tàu. Vì vậy, chiếc 
Celebrity Millennium này được biết đến như là “du thuyền được chích ngừa đầy đủ” đầu tiên ở Hoa Kỳ. 
 
Tàu du lịch có sức chở tối đa 2.218 hành khách này đã cố gắng giảm lượng khách, chỉ cho phép 600 khách 
lên tàu. Để bảo đảm an toàn cho du khách, trên tàu du lịch cũng đã cung cấp nhiều nước rửa tay sát khuẩn 
cùng các biển báo nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách xã giao đã được dán ở nhiều nơi khác nhau. Tuy 
nhiên, hoạt động tưởng chừng như không có chút sơ hở này vẫn xảy ra tai nạn. 
 
Vào ngày thứ năm sau khi tàu du lịch ra khơi, thuyền trưởng bất ngờ thông báo rằng hai hành khách trên tàu 
được phát giác ra là dương tính với virus. Theo quy định trên tàu, trước khi kết thúc hành trình vào ngày 12/6, 
tất cả hành khách đều phải xét nghiệm virus và cho kết quả âm tính. Hai hành khách trên thực tế là đã bị lây 
nhiễm không triệu chứng. Tất cả những người ở cùng phòng với hai bệnh nhân và tiếp xúc gần với họ đều 
được yêu cầu cách ly ngay lập tức. Sau khi vụ việc xảy ra, tàu du lịch đã ngay lập tức nhanh chóng kiểm tra 
tất cả những người tiếp xúc thân thiết, nhưng họ không tiết lộ liệu người nhiễm bệnh có quay trở lại Mỹ 
hay không. 
 
Dịch bệnh đã trải qua hơn một năm, nhiều người bị giam chân ngay trong căn nhà của họ đến mức muốn phát 
điên. Mọi người đều hy vọng thế giới có thể trở lại trạng thái như trước đây, có thể đi du lịch bất cứ lúc nào 
nếu muốn. Thật tiếc thay là đến nay dịch vẫn chưa kết thúc, vì vậy tốt hơn hết là vẫn nên ở nhà. 
 


