
Bà mẹ ở California phản đối chích ngừa, đeo khẩu 

trang, chết vì COVID-19 
Ng  i  i t  September 21, 2021 

ESCALON, California (NV) – Một bà mẹ ở California lên mạng xã hội phản đối chích ngừa và 

đeo khẩu trang  chết vì CO ID-19 tuần tr ớc  theo báo Daily Mail hôm Thứ Hai  20 Tháng Chín. 

Bà Kristen Lowery  40 tuổi  c  dân Escalon  qua đ i hôm 15 Tháng Chín  để lại bốn đứa con tuổi đi 

học. Câu chuy n bi kịch của phụ nữ này đ ợc đăng trên nhiều trang mạng. 

 

Biểu tình chống quy định bắt buộc chích ngừa COVID-19 ở Santa Monica, California, hôm 29 

Tháng Tám. (Hình minh họa: Ringo Chiu/AFP via Getty Images) 

Bà Lowery đăng hình bản thân lên Facebook khoe bà “không đeo khẩu trang” và “không bị bịt 

mõm” và là ng  i tự do suy nghĩ. Một bản “post” có bảng hi u ghi bà đang “lên tiếng giùm những 

ng  i bị tổn th ơng vì chích ngừa.” 

Theo Daily Mail  d  ng nh  bà Lowery tham gia cuộc tụ tập chống chích ngừa  mặc áo có dòng 

chữ tỏ ý cho biết bà “từng chích ngừa.” Dòng chữ viết: “Tôi từng tin t ởng họ. Không bao gi  còn 

nữa.” 

Những chữ xung quanh tấm ảnh bà Lowery trên Facebook tuyên bố bà “không đeo khẩu trang  

không bị bịt mõm  không chích ngừa  không sợ hãi. Cùng nhau  chúng ta sẽ chiến thắng.” 

Th i gian qua  giới chức y tế ở Stanislaus County và San Joaquin County  nơi bà Lowery sinh sống  

hối thúc c  dân chích ngừa CO ID-19 để bảo v  bản thân khỏi b nh nặng hoặc tử vong. Stanislaus 

County ra l nh y tế bắt buộc c  dân đeo khẩu trang nơi công cộng trong nhà  dù chích ngừa hay 

ch a. 

Theo Daily Mail  chị bà Lowery loan báo trên Facebook đầu Tháng Chín rằng bà Lowery phải vào 

b nh vi n điều trị s ng phổi do CO ID-19 gây ra. Trong những bản “post” sau đó  gia đình cho 

biết bà qua đ i  và mở trang GoFundMe quyên tiền làm đám tang cho bà. 

Trang GoFundMe này cho hay tiền quyên góp đ ợc còn d  sau khi lo đám tang sẽ chuyển vào 

tr ơng mục ngân hàng để chăm sóc bốn đứa con của bà Lowery. (Th.Long) [qd] 
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