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○ Hiện nay, biến thể mới "Omicron" đang lây nhiễm ở các nước trên toàn thế giới. Biến thể 

mới này ước tính có khả năng lây nhiễm gấp 3 lần so với chủng Delta, gây ra sự gia tăng lây 

nhiễm nhanh chóng ở các nước Châu Phi và Âu Mĩ. 

○ Thời điểm cuối năm này đang là thời điểm có nguy cơ lây nhiễm cao do thời tiết trở 

lạnh hơn, làm tăng cơ hội tụ tập trong nhà, hay là dịp thường tổ chức các bữa tiệc ăn uống 

như tiệc giáng sinh, tiệc tất niên, tiệc đầu năm mới,v.v. 

○ Ngay cả đối với biến chủng mới Omicron thì việc mỗi người hãy duy trì thực hiện đầy 

đủ công tác phòng chống dịch cơ bản như đeo khẩu trang, vệ sinh tay vẫn rất quan trọng. 

○ Để bảo vệ chính mình và người thân, chúng ta hãy tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện 

pháp phòng chống lây nhiễm cơ bản, chuẩn bị kỹ lưỡng trước nguy cơ lây nhiễm trong 

những ngày Tết để cùng đón năm mới. 

 

(Tham khảo) Thống kê ca nhiễm theo từng chủng virus riêng biệt tại Anh Quốc (thời điểm 

ngày 20/12) 

Tại Vương Quốc Anh, trong đợt lây nhiễm thứ 5 chủng virus Delta mất 64 ngày để làm lây 

nhiễm cho 5.000 người, nhưng chủng biến thể Omicron chỉ mất 27 ngày để đạt con số đó (tức 

mức độ lây nhiễm nhanh gấp khoảng 2,4 lần) 
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