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Một đoạn video clip từ cuộc phỏng vấn trên Fox News của Tổng thống Trump được đăng lên trang 

Facebook của ông 

Facebook và Twitter đã phạt Tổng thống Mỹ Donald Trump và chiến dịch tranh cử của ông 

vì những bài đăng, trong đó ông tuyên bố trẻ em "gần như miễn nhiễm" với virus corona. 

Facebook xóa bài đăng có chứa đoạn clip từ một cuộc phỏng vấn mà ông Trump dành cho Fox 

News - nói rằng nó chứa "thông tin sai lệch có hại về Covid". 

Twitter theo sau, nói rằng họ đã đóng băng một tài khoản của chiến dịch Trump 2020 cho đến khi 

tài khoảng này xóa một tweet chứa cùng clip đó. 

Công bố của bộ Y tế Công cộng của Hoa Kỳ khẳng định là trẻ em không có khả năng miễn dịch với 

Covid-19. 

Facebook và Twitter nói gì? 

Người phát ngôn của Facebook cho biết tối thứ Tư: "Video này bao gồm các tuyên bố sai sự thật, 

rằng một nhóm người miễn nhiễm với Covid-19, điều này vi phạm chính sách của chúng tôi về 

thông tin sai lệch có hại về Covid." 

Đây là lần đầu tiên gã khổng lồ xã hội Facebook có động tác xóa nội dung do tổng thống đăng tải 

dựa trên chính sách thông tin sai lệch về virus corona, nhưng không phải là lần đầu tiên nó phạt ông 

Trump vì nội dung trên trang Facebook của ông. 

Cuối hôm thứ Tư, Twitter cho biết họ đã đóng băng tài khoản @TeamTrump vì nó đăng cùng một 

đoạn trích cuộc phỏng vấn, mà tài khoản của Tổng thống Trump đã chia sẻ. 

Một phát ngôn viên của Twitter cho biết dòng tweet của @TeamTrump "vi phạm Quy tắc của 

Twitter về thông tin sai lệch về Covid-19". 

"Chủ sở hữu tài khoản sẽ được yêu cầu xóa Tweet trước khi họ có thể Tweet lại." 

Dòng tweet này sau đó nó dường như đã bị xóa. 



Twitter tháng trước đã tạm thời đình chỉ tài khoản của con trai của ông Trump, Donald Jr, vì chia sẻ 

một đoạn clip Twitter nói đã quảng bá "thông tin sai lệch" về coronavirus và hydroxychloroquine. 

Nhưng trong tháng Ba, Twitter nói một tweet của doanh nhân Elon Musk gợi ý rằng trẻ em "cơ bản 

là miễn nhiễm" với virys corona đã không phá vỡ các quy tắc đó. 

Trump nói gì trong cuộc phỏng vấn với Fox? 

Phát biểu qua điện thoại trong chương trình Fox and Friends hôm thứ Tư, ông Trump lập luận rằng 

đã đến lúc tất cả các trường học trên toàn quốc mở cửa trở lại. 

Ông nói: "Nếu bạn nhìn vào trẻ em, trẻ em gần như - và tôi gần như sẽ nói chắc chắn - miễn nhiễm 

với căn bệnh này.'' 

"Rất ít, họ mạnh hơn, thật khó tin, tôi không biết bạn cảm thấy thế nào về điều đó, nhưng họ có hệ 

thống miễn dịch mạnh hơn nhiều so với chúng ta bằng cách nào đó. 

"Và họ không có vấn đề gì, họ đơn giản là không có vấn đề gì." 

Ông cũng nói về virus corona: "Việc này sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất giống như mọi thứ biến mất." 

Covid-19 nguy hiểm như thế nào với trẻ em? 

Trẻ em có thể mắc và truyền virus, nhưng nguy cơ các em bị bệnh nặng do virus này cực kỳ thấp. 

Người lớn - và đặc biệt là người lớn tuổi - có nhiều nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do các biến 

chứng virus gây ra. 

Nghiên cứu lớn nhất được thực hiện cho đến nay, với hơn 55.000 bệnh nhân nằm bệnh viện, cho 

thấy chỉ 0,8% bệnh nhân dưới 19 tuổi. 

50% số người bị xác nhận nhiễm virus corona được đưa vào các đơn vị chăm sóc quan trọng ở Anh, 

xứ Wales và Bắc Ireland ở khoảng 60 tuổi trở lên tính đến ngày 31/7, theo một tổ chức nghiên cứu 

từ thiện. 

Một nghiên cứu gần đây của Hoa Kỳ về các trường hợp nhiễm virus corona trong số 7.780 trẻ em từ 

26 quốc gia cho thấy hầu hết 1/5 bệnh nhân không có triệu chứng. Một trong năm người khác bị tổn 

thương ở phổi trong quá trình nhiễm trùng. 

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Khoa học Sức khỏe tại Đại học Texas ở San Antonio, khoảng 3,3% 

được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt và 7 trường hợp tử vong đã được báo cáo. 

Một nghiên cứu từ Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London cho thấy những người dưới 20 tuổi 

bị nhiễm virus corona ở tỷ lệ khoảng 50% so với người trên 20 tuổi. 

Đã có một số trường hợp cực kỳ hiếm trẻ em phát triển hội chứng viêm tương tự như bệnh 

Kawasaki, và các nhà khoa học đang tìm hiểu về một phản ứng miễn dịch chậm có thể xảy ra với 

virus corona. 

 

Lần trước Facebook gỡ bài của Trump là tại sao? 

Tháng Sáu, Facebook nói đã xóa các quảng cáo về chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump, 

trong đó dùng một biểu tượng được sử dụng bởi Đức Quốc xã. 

Công ty nói quảng cáo vi phạm có chứa một hình tam giác ngược màu đỏ tương tự như hình tam 

giác được Đức Quốc xã sử dụng để gắn nhãn những đối thủ như cộng sản. 

Ban vận động tranh cử của ông Trump nói nhóm hoạt động chống đối cực tả sử dụng biểu tượng 

này, và đó là một tham chiếu đến họ. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903374/S0621_Risks_associated_with_the_reopening_of_education_settings_in_Sept.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903374/S0621_Risks_associated_with_the_reopening_of_education_settings_in_Sept.pdf
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200626114746.htm
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0962-9
https://www.bbc.co.uk/news/health-52648557
https://www.bbc.co.uk/news/health-52648557


Quảng cáo, được đăng trên các trang web của Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, 

đã xuất hiện trực tuyến trong khoảng 24 giờ và nhận được hàng trăm nghìn lượt xem trước khi 

chúng bị gỡ xuống. 

Trường học ở Mỹ có mở cửa lại trong mùa dịch? 

Hàng trăm khu học chánh trên toàn quốc đã hủy bỏ kế hoạch mở cửa lại khi tình trạng nhiễm virus 

corona tăng đột biến ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. 

Khoảng 20 trong số 25 khu học chánh lớn nhất của quốc gia thông báo rằng họ sẽ bắt đầu mở cửa 

bằng cách cho học online. 

Trong số các trường không mở cửa trở lại có một trường do con trai tổng thống, Barron Trump, 

theo học ở ngoại ô Maryland. 

Trường St Andrew's Episcopal School cho biết trong một lá thư gửi phụ huynh, là thay vào đó sẽ 

chọn cho học online để bảo vệ sức khỏe của học sinh, gia đình và nhân viên. 

Tuần trước, khu học chánh lớn nhất của tiểu bang Georgia, Quận Gwinnett, đã quay lại các trường 

học để bắt đầu lập kế hoạch mở cửa lại vào mùa thu. 

Một ngày sau, 260 nhân viên được yêu cầu phải tránh xa trường vì họ có kết quả xét nghiệm dương 

tính với virus corona hoặc tiếp xúc với người khác bị nhiễm bệnh. 

Một trong những học khu đầu tiên trên toàn quốc mở cửa trở lại, gần Indianapolis, tiểu bang 

Indiana, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với một học sinh vào ngày đầu tiên. 

Phụ huynh của học sinh này đã đưa con đến trường, biết rằng kết quả kiểm tra của con đang chờ 

được xử lý, giới chức nhà trường cho biết. 

Những sinh viên khác đã đến gần em học sinh này gần hơn 6ft trong hơn 15 phút đã được đưa về 

nhà để tự cách ly trong 14 ngày. 

 


