Subject: Trung Quốc có thể giấu số người chết do Wuhan coronavirus
& Linh Tinh.

Hàng dài người chờ để lấy tro cốt người thân từ nhà tang lễ quận Hàn Khẩu, thành
phố Vũ Hán. Ảnh: Weibo.
Sau nhiều tuần phong tỏa chặt chẽ, cuối cùng giới chức Vũ Hán đã mở cửa 8 nhà
tang lễ ở thành phố để người thân có thể nhận tro cốt của các nạn nhân tử vong vì
dịch Covid-19.
Theo South China Morning Post, một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Weibo cho
thấy người dân xếp hàng dài bên ngoài một nhà tang lễ ở quận Hàn Khẩu của thành
phố Vũ Hán. Nhiều người vẫn còn mặc những bộ đồ bảo hộ.
Bức ảnh này sau đó đã được gỡ xuống mà không rõ lý do.
Chính quyền Vũ Hán cũng yêu cầu các nhà tang lễ giảm 30% phí dịch vụ cho những
người tử vong vì dịch Covid-19.
Tuy nhiên, con số thực tế về số người tử vong có thể cao hơn, vì có những trường hợp
tử vong trước khi công bố dịch, và không xác nhận được nguyên nhân tử vong do các
bệnh viện quá tải.
Trung Quốc đã báo cáo 3.299 ca tử vong liên quan đến coronavirus, trong đó phần
lớn diễn ra ở Vũ Hán, tâm chấn của đại dịch toàn cầu. Nhưng một nhà tang lễ đã
nhận được hai lô hàng 5.000 chiếc bình trong suốt hai ngày, theo hãng truyền thông
Trung Quốc Caixin.
Nhân viên tại một số nhà tang lễ đã từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào cho
Bloomberg về việc có bao nhiêu chiếc bình đang chờ được thu thập, nói rằng họ
không biết hoặc không được phép chia sẻ số này.
Các bức ảnh nổi lên sau khi cả Hoa Kỳ và Ý đã báo cáo nhiều trường hợp đáng kể và
hơn cả Trung Quốc.

TH
Mỗi ngày Vũ Hán trả 3500 lọ tro cốt nạn nhân? ( Thế là có hơn 42.000 người thiệt
mạng? )
Dịch “viêm phổi Trung Cộng” (viêm phổi Vũ Hán, virus corona mới, COVID-19) đã
lây lan trên khắp thế giới. Gần đây bùng nổ thông tin cho biết hàng ngày, 7 nhà tang
lễ lớn ở Vũ Hán – Trung Quốc đã phân phát tổng cộng 3.500 lọ tro cốt cho thân nhân
người quá cố, khác biệt rất lớn với con số người thiệt mạng tại Vũ Hán vì “viêm phổi
Trung Cộng” mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố là 2531
người.

Gần đây có thông tin cho biết hàng ngày 7 nhà tang lễ lớn của Vũ Hán đã phân phát
tổng cộng 3.500 lọ tro cốt cho gia đình của người quá cố. Cư dân mạng Trung Quốc
cũng chỉ ra gần đây mỗi ngày trước các nhà tang lễ Vũ Hán đều có cảnh hàng dài
người xếp hàng (Ảnh chụp màn hình video).
Mỗi nhà tang lễ phát 500 bình đựng tro cốt mỗi ngày
Theo Đài Á Châu Tự do (RFA), bắt đầu từ thứ Hai (23/3), trong 7 nhà tang lễ ở Vũ
Hán, mỗi nhà phân phát 500 lọ tro cốt cho gia đình của người quá cố.

Báo mạng Caixin.com của Trung Quốc cũng có tin, chỉ riêng nhà tang lễ Hankou
(Hán Khẩu) trong hai ngày đã có 5000 lọ tro cốt được nhận, gấp đôi số người Vũ
Hán thiệt mạng do “viêm phổi Trung Cộng” mà ĐCSTQ công bố.

(Ảnh chụp màn hình bài viết về nhận tro cốt tại Vũ Hán trên Caixin)
Theo thống kê, Vũ Hán hiện có 8 nhà tang lễ, bao gồm nhà tang lễ Hán Khẩu
(Hankou), nhà tang lễ Vũ Xương (Wuchang), nhà tang lễ Thanh Sơn (Qingshan), nhà
tang lễ Thái Điện (Caidian), nhà tang lễ Hoàng Bi (Huang Bei), nhà tang lễ Tân
Châu (Xin Zhou), nhà tang lễ Giang Hạ (Jiangxia) và nhà tang lễ dân tộc Hồi.
Video: Mỗi ngày người dân đều xếp hàng dài trước nhà tang lễ:
Video: Mọi người chờ làm thủ tục nhận tro cốt tại nhà tang lễ Hán Khẩu:
Thông tin này càng củng cố niềm tin rằng số người thiệt mạng thực tế khác xa công
bố của chính quyền ĐCSTQ, theo đó trong công chúng đã có nhiều phiên bản ước
tính số người chết.
Hôm 27/3, RFA dẫn lời ông Trương là cư dân Vũ Hán cho biết chắc chắn số lọ tro cốt
phân phát còn tăng lên nhiều. Bắt đầu từ thứ Hai (23/3) tổ chức việc phân phát lọ tro
cốt và chôn cất, tổ chức mở mang nghĩa trang.
Thông qua số lượng lọ tro cốt ước tính có 42.000 người thiệt mạng?
Một số cư dân Vũ Hán cho biết, kể từ ngày 23/3, nhà tang lễ Vũ Xương ở Vũ Hán tỉnh
Hồ Bắc đã tiếp nhận gia đình người quá cố đến lấy tro cốt người thiệt mạng, toàn quá
trình được miễn phí, bao gồm hộp đựng tro cốt. Thông tin từ nhà tang lễ cho biết mỗi
ngày họ cố gắng phân phát 500 lọ tro cốt, cố gắng hết sức để phân phát xong trước
Lễ Thanh Minh.
Có người đã ước tính như vậy thì mỗi ngày 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán sẽ phát tổng cộng
3500 lọ tro cốt. Tổng cộng 12 ngày tính từ ngày 23/3 đến Lễ hội Thanh Minh ngày 5/4
sẽ phát tổng cộng 42.000 lọ tro cốt (con số ước đoán, chưa được kiểm chứng).
Qua hoạt động hỏa táng ước tính 46.800 người thiệt mạng?

Nếu tính dựa trên số lò hỏa táng, tại 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán có 84 lò hỏa táng, giả sử
rằng 65 lò có thể hoạt động bình thường, mỗi thi thể hỏa táng được tính trong 1 giờ
và mỗi ngày lò hoạt động 24 giờ, vậy thì mỗi ngày có thể hỏa táng 1560 thi thể. Khấu
trừ khoảng 200 người chết bình thường mỗi ngày (không phải bị “viêm phổi Trung
Cộng”) thì số người chết tính trong 30 ngày là 46.800.
Ông Mao, cư dân Hồ Bắc bày tỏ băn khoăn phải chăng chính quyền (vô tình hoặc cố
ý) tiết lộ một số dữ liệu thực tế để cho người dân từ từ chấp nhận thực tế. Ông nói:
“Chiếu theo 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán để tính thì số người thiệt mạng phải hơn 40.000
người (không kể một số người sẽ chết không do virus). Thông báo này đã gây ra nhiều
lo ngại trong cộng đồng. Phải chăng chính quyền đang vô tình hoặc cố ý công khai số
dữ liệu thực tế để mọi người sẽ dần chấp nhận thực tế này.”
Vũ Hán đã báo cáo thời kỳ cao điểm xử lý 28.000 thi thể?
Đài RFA dẫn lời một người Vũ Hán ở gần Sở Dân chính tỉnh Hồ Bắc tiết lộ rằng
nhiều bệnh nhân đã chết trước khi họ được chẩn đoán hoặc tham gia các thủ tục chẩn
đoán; bao gồm cả tử vong tại nhà, trên đường và trong phòng khám bệnh. Kết quả là
có hai bộ số liệu khác nhau: của người dân và của chính quyền.
Người cung cấp thông tin giấu tên cho biết, số người chết vì dịch bệnh ở Vũ Hán rất
nhạy cảm, nhưng đầu tháng này chính quyền thành phố Vũ Hán đã báo cáo với chính
quyền tỉnh rằng trong tháng xảy ra dịch bệnh tồi tệ nhất thì các nhà tang lễ ở Vũ Hán
đã xử lý khoảng 28.000 thi thể nạn nhân:
“Bởi vì mỗi nhà tang lễ một ngày hai lần (sáng và chiều) báo cáo số liệu người hỏa
thiêu lên cấp trên, các nhà tang lễ không thông báo cho nhau, do đó mỗi nơi chỉ biết
số lượng thi thể nơi đó hỏa thiêu, không biết tình hình của các nhà tang lễ khác.”

(Ảnh chụp bài viết tiêu đề “Số lọ tro cốt trao trả tại 7 nhà tang lễ lớn ở Vũ Hán tiết lộ
số người tử vong khác biệt quá lớn so với con số chính quyền công bố” của Đài RFA)
Phóng viên CCTV bị bắt tại nhà tang lễ vào giữa đêm.
Người dân Vũ Hán là Trần Diệu Huy (Chen Yaohui) đã liên lạc với nhân viên của
nhà tang lễ. Ông chia sẻ với Đài RFA rằng vào cao điểm dịch bệnh các nhà tang lễ
trên khắp đất nước đã cử người đến hỗ trợ Vũ Hán, đồng thời gửi các lò đốt di động
để hỗ trợ thiêu hủy:
“Nghĩa trang Bát Bảo Sơn của Bắc Kinh cũng đã cử người đến hỗ trợ Vũ Hán, hoạt
động thiêu thi thể diễn ra cả ngày lẫn đêm, có phóng viên họ Lý của CCTV-7 đến nhà
tang lễ Hán Khẩu vào giữa đêm và hỏi chi phí cho một thi thể là bao nhiêu, vậy là
ngày hôm sau anh ta bị an ninh quốc gia bắt giữ.”
Theo dữ liệu ĐCSTQ công bố, cho đến nay số người Vũ Hán thiệt mạng vì virus là
2531 người, nhưng số lượng lọ tro cốt được phân phát tại địa phương dường như cho
thấy một con số hoàn toàn khác. Giả sử 8 nhà tang lễ phân phát số lượng tương tự thì
số người thiệt mạng vì “viêm phổi Trung Cộng” ở Vũ Hán có thể vượt quá 50.000,
đây là con số cao gấp 20 lần con số mà chính quyền công bố? (Trang web thống kê
tỉnh Hồ Bắc của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc không thể kết nối được để tìm
hiểu số người chết cùng kỳ vào năm 2019.)
ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh gây họa cho toàn cầu:
Dư luận quốc tế có quan điểm phổ biến rằng vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh khiến
nhiều nước không biết đầy đủ về “virus Trung Cộng”, đây là lý do của việc lây lan
virus trên khắp thế giới như hiện nay. Ông Mao, cư dân Hồ Bắc cho biết:
“Vấn đề ý thức hệ thể chế phải được đặt sang một bên, thế giới chúng ta là một cộng
đồng chung, đối với dạng thảm họa toàn cầu này thì mọi chính phủ đều có nghĩa vụ
công khai số liệu một cách chính xác, để giúp các nước khác chú ý cảnh giác và có kế
hoạch ứng phó.”
Vì giới quan chức ĐCSTQ che giấu dữ liệu dịch bệnh đã khiến Mỹ cũng như các nước
phương Tây khác rất bất bình. Hôm 26/3 Đại sứ Mỹ tại Anh là Woody Johnson cho
biết, vì ban đầu ĐCSTQ che giấu thông tin về sự bùng phát của virus corona mới nên
dịch bệnh lan sang các nước khác và gây hại cho thế giới.
Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết rất khó để xác thực dữ liệu về trường hợp
“virus Trung Cộng” do Bắc Kinh công bố là đúng hay sai. Trước đó ông Trump đã
chỉ ra Bắc Kinh nên lập tức cảnh báo cho thế giới sau khi biết dịch bệnh bùng phát ở
Trung Quốc.
Để thoái thác trách nhiệm, ĐCSTQ đã lần lượt đổ nguồn gốc virus cho Mỹ và Ý, quy
kết quân đội Mỹ đưa virus đến Vũ Hán, khiến chính phủ Mỹ tức giận phải phản ứng
bác bỏ; truyền thông ĐCSTQ cũng đã cố gắng lợi dụng phát biểu của chuyên gia y tế
Ý Remuzzi để đẩy trách nhiệm sang nước Ý. Tuy nhiên, Remuzzi liên tục làm rõ với
truyền thông Ý rằng virus này là của Trung Quốc (ĐCSTQ).
Tâm Giám (Theo Epoch Times)
Virus corona, yếu tố mới trong xung đột Mỹ-Trung:

Chưa xong cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh và Washington lại bước vào một cuộc
xung đột mới - Covid-19.( Ảnh minh họa) REUTERS - Lucas Jackson
Vừa mới « đổ lỗi » cho Mỹ mang virus corona vào Vũ Hán, Bắc Kinh lại kêu gọi
Washington « đoàn kết » để đối phó với đại dịch.
Ngày 26/03/2020, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa với tổng thống Mỹ Donald
Trump rằng Trung Quốc « sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Hoa Kỳ ».
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng virus corona lại là một yếu tố mới trong xung đột
Mỹ-Trung.
Chưa giải quyết xong cuộc chiến thương mại, Bắc Kinh và Washington lại bước vào
một cuộc xung đột mới - Covid-19 - nơi mọi bất đồng chờ trỗi dậy.
Trung Quốc tận dụng dịch Covid-19 để đóng vai trò đầu tầu:
Trước tiên là cuộc chiến về « leadership – vai trò đi đầu lãnh đạo ». Trong khi
Trung Quốc không ngừng thể hiện là cường quốc đầu tầu thế giới, thì Hoa Kỳ lại thu
mình với chiến lược « Nước Mỹ trước hết » của tổng thống Trump.
Bắc Kinh bị lên án mạnh mẽ làm mất nhiều tuần lễ quý giá để chống dịch
Covid-19.Việc dịch bùng phát ở phương Tây như món quà trời cho để Bắc Kinh từng
bước ngẩng cao đầu với tư cách « cứu nhân độ thế » khi gửi trang thiết bị y tế và
chuyên gia đến giúp nhiều nước khắp năm châu chống dịch, đặc biệt Ý, và không bỏ
lỡ bất kỳ thời cơ nào để quảng bá rầm rộ.
Theo ý kiến của ông Philippe Bernard trên báo Le Monde, có lẽ không nên quá xúc
động về chính sách « ngoại giao khẩu trang » vì đây là kiểu « quyền lực
mềm » được Trung Quốc triệt để khai thác để công luận quên đi sai lầm ban đầu của
nước này. Bắc Kinh cũng tìm cách « xuất khẩu » mô hình xử lý khủng hoảng dịch tễ,
từng được Nhân Dân Nhật Báo ca ngợi ngày 10/03 là « phản ảnh những lợi ích đáng
kể của hệ thống xã hội chủ nghĩa theo mô hình Trung Hoa », trong khi những biện
pháp đó từng bị phương Tây dè chừng do ảnh hưởng đến một số quyền tự do của
người dân.
Vì vậy, cuộc chiến chống virus corona cũng là cuộc chiến về hình ảnh giữa hai hệ
thống : một bên là mô hình dân chủ phương Tây và bên kia là chế độ toàn trị như ở
Trung Quốc. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu, không những Hoa Kỳ tỏ ra
thiếu tương trợ mà còn là một trong những nước đầu tiên đóng cửa biên giới với Liên
Hiệp Châu Âu.
Từng thách Washington sau cuộc cuộc khủng hoảng tài chính 2008, nhờ virus corona,
Trung Quốc lại có động cơ để « làm suy yếu và thay thế sự thống trị của Hoa Kỳ
trong các vấn đề trên thế giới », theo nhận định của nhà sử học Mỹ Hal Brands.
Virus corona gây một chiến tranh lạnh mới ?
Bảo vệ hình ảnh cá nhân là mặt trận thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo của hai cường
quốc. Ông Tập Cận Bình bị chỉ trích trong giai đoạn đầu xử lý dịch nhưng đang lấy
lại vị thế của người cầm lái. Còn tổng thống Donald Trump, sau khi ban đầu không
thừa nhận mức độ nguy hiểm của dịch virus corona, đã quay sang chỉ trích Bắc Kinh
thiếu minh bạch và đổ lỗi cho « virus Vũ Hán », « virus nước ngoài ».

Có thể nói ông Trump đang phải trả giá cho những quyết định có phần chậm trễ. Hoa
Kỳ hiện là nước bị tác động nặng nề nhất, với 81.000 người bị nhiễm virus corona
tính đến ngày 26/03. Là ứng viên của đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng thống Mỹ, ông
Donald Trump chắc chắn không muốn thành tựu kinh tế trong suốt 4 năm bị virus
corona phá hỏng.
Liệu virus corona có đẩy Mỹ-Trung vào một cuộc chiến tranh lạnh mới ? Nếu xảy ra,
theo giới chuyên gia, quy mô cuộc chiến sẽ lớn hơn rất nhiều so với cuộc chiến
Mỹ-Liên Xô trong thế kỷ XX vì vào thời kỳ đó hai bên gần như cắt đứt quan hệ ngoại
gia. Trường hợp của Mỹ và Trung Quốc hiện nay thì ngược lại, cả hai nước phụ
thuộc chặt chẽ vào nhau nhưng lại cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, quân sự, công nghệ
và cả chính trị.
Ông Barthélémy Courmont, giảng viên đại học Công Giáo Lille, nhận định là cả Mỹ
và Trung Quốc « sẽ tận dụng một cách có hệ thống mọi cuộc khủng hoảng để giành
lợi thế trước đối thủ ». Nước nào sẽ thắng trong cuộc chạy đua tìm kiếm vác-xin
phòng dịch ? Nước nào sẽ thoát khỏi khủng hoảng tài chính trước tiên ? Theo nhà
báo Heike Schmidt của RFI cho rằng virus corona lại trở thành một « ổ căng thẳng
mới » giữa Mỹ và Trung Quốc.
Thu Hằng
Thụy Điển 'một mình một kiểu' chống Covid-19
Trẻ em Thụy Điển tiếp tục đến trường, hàng quán vẫn mở cửa, nhiều người đổ xô tới
công viên tận hưởng nắng xuân giữa "bão Covid-19".
Bất chấp số ca nhiễm nCoV gia tăng và ngày càng nhiều ý kiến bất bình của các nhà
dịch tễ học, các chuyên gia y tế của chính phủ Thụy Điển ngày 25/3 vẫn bảo vệ quan
điểm không phong tỏa đất nước và đóng cửa nền kinh tế, như cách hầu hết thành
viên Liên minh châu Âu (EU) đã làm trong cuộc chiến chống Covid-19.
Ander Tegnell, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của chính phủ Thụy Điển, cho
rằng chiến lược chống Covid-19 "một mình một kiểu" này của Stockholm cho thấy
cách thức hoạt động độc lập của các cơ quan chính phủ như Cục Y tế Công cộng,
cũng như sự miễn cưỡng của các chính trị gia trong việc khước từ khuyến nghị từ các
chuyên gia.

Người dân Thụy Điển vẫn tập trung tại một nhà hàng ở Stockholm hôm 26/3.
Ảnh: Reuters.
"Vị trí chuyên gia của tôi có vẻ không có thực quyền, nhưng các cơ quan ở Thụy Điển
làm việc với nhau theo một thể thống nhất. Đây không phải là những quyết định tôi tự
đưa ra trong văn phòng nhỏ của mình", Tegnell nói.
Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng bản thân sẽ hứng chỉ trích nếu tỷ lệ nhiễm nCoV
tăng nhanh và Thụy Điển đối mặt với hoàn cảnh tương tự Italy hay Tây Ban Nha.
"Dĩ nhiên, tôi và cơ quan sẽ bị đổ lỗi. Tôi cũng ý thức được điều đó. Nhưng tôi còn
cảm thấy tệ hơn nếu đưa ra nhiều quyết định cho những thứ không chắc chắn và
những điều sai lầm. Thay vào đó, chúng tôi muốn đưa ra những quyết sách mà
mình chắc chắn hơn nhiều", ông nói.
Trong khi hai quốc gia láng giềng là Na Uy và Đan Mạch đã ra lệnh đóng cửa tất cả
trường học và cấm tụ tập trên 10 người để ngăn Covid-19, cuộc sống ở Thụy Điển
hầu như không thay đổi.
Chính phủ chỉ cấm những sự kiện trên 500 người tham dự, khuyến nghị người hay vào
quán rượu và nhà hàng nên ngồi bàn riêng thay vì ngồi ở quầy, đồng thời khuyên mọi
người chỉ sử dụng phương tiện công cộng trong trường hợp thực sự cần thiết. Những
người bị ốm và có triệu chứng giống như nhiễm nCoV chỉ cần đợi thêm hai ngày sau
khi khỏe lại để tiếp tục đi làm hoặc đi học.
Những lời khuyên này không thay đổi ngay cả khi số ca nhiễm nCoV ở Stockholm
tăng vọt trong những ngày gần đây, khiến Giám đốc Sở Y tế thành phố Björn Eriksson
kêu gọi mọi người giúp đỡ để ngăn dịch lây lan.
"Bão đang xuất hiện ở đây. Chúng tôi không biết nó đã xuất hiện trong bao lâu nhưng
chắc chắn nó sẽ ngày càng tệ hơn", Eriksson nói và thêm rằng có 18 bệnh nhân đã
chết ở khu vực này trong 24 giờ qua, gấp đôi số người chết được cập nhật hàng ngày.

Nhiều người dân Thụy Điển có những phản ứng trái chiều về chiến lược chống dịch
kiểu "ngược đường" của chính phủ.
"Tôi nghĩ nó hơi vô trách nhiệm. Họ nên làm nhiều hơn thế", một phụ huynh đón con
gái ở cổng trường Västra Skolan tại Malmö nói về cách làm trái ngược của Thụy
Điển so với quê hương Đan Mạch của anh.
Anh cũng phàn nàn rằng nhiều đứa trẻ có bố mẹ bị ốm, có triệu chứng giống nhiễm
nCoV, vẫn được cho phép vào lớp, miễn là bản thân chúng không có triệu chứng
bệnh.
"Tôi nghĩ họ đã quá xem nhẹ nó. Hầu như mọi nơi vẫn mở cửa và tình hình sẽ ngày
càng xấu đi. Mọi người đều thấy lo lắng về nó", Rosaline Abugiche nói khi tới trường
đón con gái Ellen Ruth.
Nhưng một số phụ huynh lại cảm thấy thoải mái hơn. "Tôi nghĩ Thụy Điển và Anh là
số ít quốc gia có cái nhìn thực sự khách quan về toàn bộ sự việc, nhưng Anh sau đó
đã sợ hãi và đóng cửa đất nước", Johan Heander, một phụ huynh, cho hay.
Thụy Điển quyết định không đóng cửa trường học bởi ở đất nước này, chuyện cha mẹ
ở nhà trông con là điều chưa từng có. Giới chức y tế tin rằng động thái này sẽ khiến
đất nước mất đi ít nhất 1/4 lực lượng lao động và thậm chí là một tỷ lệ cao hơn trong
lĩnh vực y tế. Đóng cửa trường học cũng sẽ khiến nhiều đứa trẻ đi chơi bên ngoài,
làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh cho người cao tuổi. Nếu ông bà được nhờ trông cháu,
họ thậm chí còn đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.
Tegnell tranh luận rằng có rất ít bằng chứng cho thấy hiệu quả của biện pháp phong
tỏa đang được thực hiện khắp châu Âu.
"Họ chỉ nghiên cứu về cúm, nhưng cúm rất khác và ngay cả khi phải đóng cửa
vì cúm, biện pháp này cũng nên được thực hiện ở giai đoạn sau. Hơn nữa, bạn không
thể đóng cửa trường học trong một thời gian dài. Nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới trẻ em,
không chỉ về mặt giáo dục mà còn về sức khỏe. Do đó, nếu có phải đóng cửa trường
học, bạn nên làm điều đó vào thời điểm quan trọng nhất", Tegnell nói.
Ông cũng lưu ý rằng, không giống Tây Ban Nha và Italy, các gia đình nhiều thế hệ
sống chung rất hiếm thấy ở Thụy Điển, nên nước này sẽ dễ dàng cách ly những người
già dễ bị tổn thương nhất.
"Chúng tôi có sự phân biệt thế hệ rất rõ ràng ở Thụy Điển và đây chắc chắn là điều
khá khác biệt so với các quốc gia châu Âu còn lại. Người già chỉ gặp gỡ người già và
thanh niên chỉ tiếp xúc với người đồng trang lứa. Tôi nghĩ điều đó mang tới cho
chúng tôi cơ hội tốt hơn để bảo vệ những người cao tuổi", ông nói.
Nhưng giới chuyên gia lại bất đồng quan điểm về cách chống Covid-19. Ngày 10/3,
một nhóm bác sĩ cùng nhà nghiên cứu đã đăng bài viết trên tờ báo y khoa hàng đầu
Thụy Điển để cảnh báo về "tác động khủng khiếp" có thể xảy ra với nền y tế nước này
nếu không có những hành động quyết liệt hơn.
Hôm 24/3, hơn 2.000 nhà nghiên cứu và giáo sư đại học nổi tiếng đã gửi một bức thư
kiến nghị tới chính phủ để kêu gọi đưa ra biện pháp ngăn dịch mạnh tay hơn.

"Tôi có cảm giác rằng họ muốn để cho dịch lây lan tự nhiên để tạo miễn dịch cộng
đồng, nhưng đó là biện pháp đáng sợ phải trả giá bằng tính mạng của hàng trăm,
thậm chí hàng nghìn người", Olle Kämp, giáo sư tại Học viện Karolinska, đại học y
hàng đầu Thụy Điển và là một trong số tác giả của bức thư, cho biết.
Hiện giờ còn quá sớm để nói đại dịch sẽ diễn tiến thế nào. Thụy Điển đã phát
hiện 2.840 ca nhiễm, trong đó có 77 ca tử vong, xếp thứ 21 trong danh sách các quốc
gia bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên thế giới. Riêng thủ đô Stockholm đã ghi nhận 66
người chết, tương tương 6,5 ca tử vong trên một triệu dân, tính đến ngày 25/3.
Hệ thống y tế Thụy Điển đến nay mới bắt đầu cảm nhận tình hình căng thẳng ở
Stockholm. Nếu tình hình diễn tiến nghiêm trọng hơn, quân đội Thụy Điển sẽ triển
khai bệnh viện dã chiến tại một trung tâm hội nghị lớn nhất thành phố.
Tegnell thừa nhận chiến lược của ông không phải không có rủi ro. "Chúng tôi chỉ cố
gắng làm chậm tốc độ của Covid-19 bởi dịch bệnh này sẽ không thể biến mất. Nó sẽ
quay lại dù bạn kiểm soát nó. Như Hàn Quốc cũng thừa nhận họ tin rằng nó sẽ trở lại.
Ngăn chặn sự lây nhiễm hoàn toàn thậm chí có thể phản tác dụng, bởi bạn đang dồn
nén nguy cơ lây nhiễm và một khi cánh cổng mở ra, nó có thể dẫn tới một kết cục
nghiêm trọng hơn rất nhiều", Tegnell nói.
Thanh Tâm (Theo Telegraph)

