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C ng sống trong c nh dịch  ệnh  t i thấ  ở Mỹ  em ra d  chịu   h ng nhiều  o   ng  căng 

thẳng nh  ở Việt Nam   in chia s  m t số  uan s t sau      

Dịch bệnh đang lây lan rộng ở Việt Nam khiến tôi lo lắng cho người thân, những người dễ bị tổn 

thương, cộng đồng tại quê nhà hơn khi chính bản thân sống trong giữa tâm dịch của thế giới - nước 

Mỹ gần một năm rưỡi qua. 

 ởi c c nguồn l c v  y tế, kinh tế, ph c l i của quốc gia  x  hội chủ ngh a  Việt Nam không th  so 

s nh với ở Hoa Kỳ. 

Việc chính quy n Việt Nam đ  qu  say mê chiến thắng  ovid 19 trong c c lần dịch trước qua việc 

khắc họa virus c c kỳ nguy hi m, tài giỏi trong việc khống chế, chữa trị là nguyên nhân chủ quan 

đ  gây ra đ t dịch lần này và tạo tâm lý hoang mang trong dân. 

Tại nước Mỹ trong suốt thời gian dịch bệnh hoành hành tôi vẫn ra đường mỗi ngày, đến nhi u nơi 

đ  làm việc, mua hàng, tiếp x c với nhi u người. 

Thời đi m th ng 3 năm ngo i khi dịch bắt đầu bùng ph t, trong nước Mỹ người dân cũng đổ xô đi 

mua sắm. 

Vài tuần đầu giấy vệ sinh và nước uống đóng chai, s t khuẩn nhanh (hand sanitizer), khẩu trang… 

trở nên khan hiếm. 

Th c phẩm không thiếu, nhưng trước s  nguy cơ tích trữ nhi u ch  không cho phép một lần mua 

qu  nhi u một loại mặt hàng nào đó. Đi u này vẫn thường đư c c c ch  ở Mỹ  p dụng khi giảm gi  

mặt hàng nào đó. 
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Trước khi Sài Gòn, bước vào th c hiện chỉ thị 16, ngày 8/7, em g i tôi đang sinh sống tại quận Tân 

 ình, đến siêu thị mua đư c 5 kg gạo, 5 gói mỳ, hai gói ch o. Đó là số th c phẩm cô ấy chuẩn bị 

đư c trong 14 gi n c ch sắp tới. 

 hính quy n đóng cửa c c ch  truy n thống vốn là nơi cung cấp th c phẩm cho khoảng 2/3 người 

dân sống trong thành phố đ  bồi thêm c  đẩy người dân vào cảnh khó khăn. 

Th c phẩm tăng gi  mọi nơi, ngay trong kênh siêu thị đư c phép hoạt động. Dịch vụ giao hàng 

cũng tăng gi  theo. 

Một người bạn tôi sống tại đường Thăng Long quận Tân  ình, TP H M k : cuối tuần rồi (25/7) cô 

đặt shipper cho một gói th c phẩm trong quảng đường chưa tới 1,5 km với số ti n 30 nghìn đồng 

vẫn không ai muốn nhận ship. 

  c biện ph p của chính quy n tr c tiếp đẩy chi phí th c phẩm ở Sài Gòn tăng như ph t hiện c c ca 

nhiễm  ovid 19. 

 ất cập trong việc đảm bảo c c mặt hàng thiết yếu, chi phí lương th c tăng cao, trong khi nhi u 

người không th  đi làm tạo ra thu nhập khiến tâm lý đè nặng thêm bao trùm. 

Người làm nghề tự do sống bằng gì? 

Ở Việt Nam, nhi u công nhân, người làm ngh  t  do không th  tiếp tục sống tại vùng trọng đi m 

kinh tế phía Nam đang là tâm dịch vì họ không th  đi làm việc, tạo ra thu nhập đ  tiếp tục sống ở 

đây. 

Nhìn đoàn người từ Sài Gòn,  ình Dương, Đồng Nai… v  quê trốn dịch trong cảnh khốn khó, chật 

vật trên những chiếc xe m y, xe đạp. Họ chọn c ch chật vật này vì c c biện ph p thông thường bị 

chính quy n cấm. Họ v  quê mà như cảnh chạy giặt. 

Tại Mỹ nhi u người không muốn đi làm chưa hẳn vì lo s  dịch bệnh mà việc ở nhà nhận tr  cấp thất 

nghiệp, ti n hỗ tr  của liên bang thu nhập còn cao hơn đi làm. 

Hồi th ng năm rồi, tôi đăng thông tin tuy n nhân viên, đ  có không ít người gọi đến. Nhi u người 

nói thẳng họ chỉ đi làm khi tôi trả ti n mặt đ  không phải khai thuế, thu nhập với nhà nước. 

Đây là c ch đ  họ đủ đi u kiện tiếp tục nhận tr  cấp thất nghiệp và hỗ tr  liên bang. 

 ó th  thấy kinh nghiệm thành công đ  bị ph  sản trước biến thế Delta ở Việt Nam. 

Kinh nghiệm ki m so t tốt dịch bệnh trong ba lần trước đó đ  không gi p Việt Nam đỡ nỗi sức tấn 

công của biến th  Delta và đầy l ng t ng như lần đầu đối phó với dịch bệnh. 

Hoa Kỳ  p dụng gi n c ch đứng 

c ch nhau 6 foot (gần 2 m). Khẩu 

trang miễn phí trở thành thứ không 

th  thiếu tại mọi đi m mở cửa hoạt 

động. Nhi u ch  thiết lập bộ phận 

g c cửa cho phép số người đư c vào 

bên trong. 

Từ đầu đại dịch đến nay không có 

ch  nào ở Mỹ phải đóng cửa, k  cả 

tạp hóa. Trong l c dịch bệnh căng 

thẳng nhất, nhà hàng vẫn mở cửa 

cho kh ch mua mang đi. 

 



 

                                                                                          

                                                                                          

 ó th  nói chính quy n t  tin vào s  thành công trong việc khống chế dịch bệnh bằng c c biện ph p 

cơ học với công an, dân phòng, c ch ly, phong tỏa… đ  tạo cơ hội cho biến th  Delta lây lan rộng 

trong cộng đồng. 

Tin tưởng vào c ch ki m so t dịch bệnh đơn giản nhất hơn là phương  n vaccine cũng như thiếu d  

b o, chuẩn bị. Đi u này dẫn đến việc chậm tr  trong việc đặt mua vaccine cho đến khi đ t dịch thứ 

tư bắt đầu bùng ph t. 

Đến việc phun thuốc khử trùng bên ngoài đ  đư c Tổ chức Y tế Thế giới khuyến c o không nên 

dùng. 

 

NGUỒN HÌNH ẢNH, FACEBOOK 

Một số đi m  dân t  cứu  ở Sài Gòn 

Tiêm vaccine ở Mỹ rất minh bạch 

Tại Hoa Kỳ, đ  đư c chính vaccine ngừa  ovid-19, 

dân chỉ cần theo kế hoạch của từng ti u bang, t  

khai c c câu hỏi trên website, lấy hẹn rất công khai, 

bình đẳng. 

Ở Việt Nam đ  đư c chính ngừa đôi khi còn phải 

có s  thân quen, như vụ cô g i "cảm ơn ông ngoại". 

Đến việc mua, mư n vaccine của c c công ty.  uộc 

mua b n âm thầm, nhưng có lẽ đang r o riết. 

Ngày 30/7, chính quy n Sài Gòn ra thông b o sẽ 

tiêm vaccine cho tất cả người sinh sống tại đây trên 

18 tuổi. Trước đó một ngày, tôi đư c một người 

bạn cho biết mới đư c tiêm vaccine vì nhờ công ty 

mua đư c. 

Nghe tin này, tôi t  hỏi người ta mua b n ki u gì, ai 

đư c l i khi chính phủ đ  công bố việc chính ngừa 

vaccine là miễn phí? 



Lòng tốt cũng cần được chính quyền cho phép? 

Khi dịch bùng ph t tại Mỹ, food bank và c c đi m cung cấp th c phẩm miễn phí kh c trở nên thiếu 

nhân s . Do phần lớn nhân viên làm việc tại c c nơi này là người v  hưu làm tình nguyện họ có 

nguy cơ bị dịch bệnh xâm nhập cao. 

Nhưng tôi lại nhìn thấy trong c c khu dân cư, trước những ngôi nhà xuất hiện nhi u hơn c c tủ th c 

phẩm miễn phí. 

Tại Việt Nam khi chính quy n buộc phải đóng cửa nhi u hoạt khiến nhi u người không có thu nhập, 

đời sống rơi vào khốn đốn, trong khi c c biện ph p hỗ tr  từ nhà nước thường rất chậm chạp. 

Trước hoàn cảnh này nhi u hội, nhóm, tổ chức, tôn gi o… đ  đứng ra kêu gọi, đóng góp, chia sẻ 

cho người đang gặp khó khăn. 

Một người bạn của tôi tham gia một nhóm t  thiện tại thành phố Thủ Đức cho biết, trong hai th ng 

6, 7 đ  phân ph t gần cả trăm tấn gạo và nhi u loại th c phẩm kh c. 

 hưa ai thống kê đ  có bao nhiêu tấn gạo, rau củ từ lòng tốt của nhi u người gởi đến người dân 

đang sống trong vùng dịch bệnh, nhưng con số đó không nhỏ và rất kịp thời. 

Dù vậy, không ít chính quy n cơ sở vẫn muốn  p dụng ki u tư duy dùng quy n l c gom tất cả s  

tương thân cho v  nhà nước. 

Khi dịch bệnh bắt đầu căng thẳng, hồi cuối th ng s u phường 14, quận Gò Vấp đ  ra văn bản không 

đư c t  ý ph t quà hỗ tr  người dân tại nhà, hoặc bất kỳ địa đi m nào trong phường. Muốn làm từ 

thiện phải thông qua Mặt trận Tổ quốc. 

Đại dịch khiến tôn giáo được làm thiện nguyện 

 hính quy n Việt Nam xưa nay không thật s  cởi mở trong c c hoạt động x  hội, thiện nguyện, 

chăm sóc sức khỏe, gi o dục… vốn là thế mạnh của c c tôn gi o. 
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Th c tế quản lý v  tôn gi o của chính quy n Việt Nam khiến c c dòng tu ở Việt Nam khó có những 

hoạt động rõ nét. Nên đa số c c dòng tu  ông gi o ở Việt Nam cố gặng c a quậy trong không gian 

hẹp, mỗi l nh v c một ch t. 

Tổng thư ký một hội dòng ở Việt Nam đ  không muốn chia sẻ v  hoạt động gi o dục của dòng khi 

tôi phỏng vấn anh. 

Theo lời anh, "Hơi tế nhị với chính quy n Ánh ơi. Vì tụi mình muốn làm đư c việc". 

Nhi u trường học do c c dòng tu tổ chức, đi u hành phải dưới danh một công ty đầu tư. 

  c hoạt động x  hội của c c dòng tu  ông gi o tại Việt Nam trên th c tế trong s  ban bố, chiếu cố 

hơn là không gian ph p lý th c s . 

Phải chăng do chính quy n lo s  sức mạnh m m, s  thu h t của c c tôn gi o? 

Trong dịch bệnh  ovid 19, chính quy n Việt Nam chấp nhận cho tu s  c c tôn gi o đư c hỗ tr  

phục vụ bệnh nhân  ovid 19 và hạn chế s  lây lan là s  thay đổi lớn. 

  c dòng tu, tu s  của c c tôn gi o đ u chuyên nghiệp trong công việc thiện nguyện, có nhân l c 

đư c đào tạo bài bản. Tuy nhiên trong con mắt của  ộng Sản xưa nay bị c i nhìn chính trị chi phối. 

Dù mở ra, nhưng hàng trăm tu s  của c c tôn gi o đi hỗ tr  trong việc chăm sóc, chữa trị, phòng 

ngừa dịch bệnh phải đứng dưới c i ô Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Đi u này vẫn cho thấy chính quy n muốn nắm và coi mọi thứ thuộc quy n mình. 

Nhưng với tu s  c c tôn gi o đư c phục vụ vì ích l i cộng đồng chắc chắn là ni m vui. 

Họ vốn luôn sẵn sàng đ  đư c góp sức. Vì đây mới đ ng là sứ vụ mà họ muốn trao gởi. 

Khi dịch bệnh kết th c chính quy n sẽ tiếp tục mở ra cho họ cộng t c hay c nh cổng vừa mở ra kia 

rồi sẽ đóng lại? 

 hỉ đến khi chính quy n gạt qua con mắt của chính trị, đặt l i ích người dân lên trên hết thì l c đó 

công việc đư c phục vụ của c c tôn gi o mới th c s  đư c  giải phóng ? 

Bài viết thể hiện suy nghĩ của tác giả đang sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. 

 


