WHO kêu gọi tiếp tục đeo khẩu trang vì biến thể Delta
Vào hôm thứ Sáu (25/6), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi những người được tiêm chủng đầy đủ tiếp
tục đeo khẩu trang, đứng cách nhau và áp dụng các biện pháp an toàn khác vì biến thể delta lây lan nhanh
chóng trên toàn cầu.
Trong một cuộc họp báo ở Geneva, bác sĩ Mariangela Simao, phụ tá tổng giám đốc WHO về phân phối thuốc
men và các sản phẩm y tế, cho biết một mình việc chủng ngừa không thôi sẽ không ngăn được sự lây
lan trong cộng đồng và người dân vẫn cần phải tự bảo vệ mình dù cho tiêm hai liều vaccine.
Nhận xét của tổ chức y tế được đưa ra khi một số quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ đã một phần lớn dỡ bỏ lệnh
bắt buộc đeo khẩu trang và các lệnh hạn chế khác sau khi thấy thuốc chủng ngừa COVID-19 đã làm giảm các
số ca nhiễm và ca tử vong.
Các viên chức WHO đang yêu cầu những người được
tiêm đủ liều thuốc chủng vẫn nên tiếp tục giữ an toàn vì
phần lớn các quốc gia trên thế giới vẫn chưa được tiêm
chủng và các biến thể rất dễ lây lan như delta đã xuất
phát ở nhiều nước.
Cùng ngày, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng khoảng
một nửa số người lớn bị nhiễm COVID-19 trong đợt
bùng phát biến thể delta ở Israel đã được tiêm chủng
hai liều vaccine Pfizer-BioNTech, khiến chính phủ nước
này phải tái áp đặt lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trong
nhà cùng các biện pháp khác.
Vào tuần trước, WHO cho biết delta đang trở thành biến thể đáng lo lắng khi đã xuất hiện tại trên 92 quốc
gia trên Thế Giới.

