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Thốn  Đốc Larry Ho an  Cộn  Hòa- Maryland  tuyên bố l nh cách ly n ày 30 Thán  Ba. (Hình: 

AP Photo/Brian Witte) 

ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Kể từ kh  b nh dịch CO ID-19 bùn  phát tạ  Mỹ  côn  luận chú 

ý nh ều hơn đến Thốn  Đốc Larry Ho an  Cộn  Hòa-Maryland  vì sự bất đồn  côn  kha  của ôn  

vớ  cách chính quyền Tổn  Thốn  Donald Trump đố  phó. 

Ôn  Ho an  h  n nay là chủ tịch H  p Hộ  Thốn  Đốc Quốc G a  nhận định cách Hoa Kỳ đố  phó 

vớ  b nh dịch là “ch  n ớc tớ  chân mớ  nhảy ” theo nhật báo The Wash n ton Post t  n  thuật. 

Tron  các cuộc phỏn  vấn trên các cơ quan truyền thôn  khác nhau  vị thốn  đốc thành v ên đản  

Cộn  Hòa này  đ a ra n h  vấn về nhữn  tuyên bố của Tổn  Thốn  Trump. 

Ngay từ đầu Thán  Ha   các thốn  đốc đã yêu cầu l ên ban  mở rộn  xét n h  m và cho phép t ểu 

ban  phố  hợp vớ  các côn  ty t  nhân xét n h  m đạ  trà.  ào th   đ ểm đó  h ớn  dẫn của Cơ 

Quan Phòn  Chốn  Dịch Mỹ chỉ cho phép xét n h  m nhữn  n     về từ  ũ Hán và có liên quan 

đến nhữn  tr  n  hợp từ Trun  Quốc. 

Trả l   phỏn  vấn trên một đà  truyền thanh về buổ  nó  chuy n qua đ  n thoạ    ữa tổn  thốn  và 

các thốn  đốc  kh  phón  v ên hỏ : Tổn  Thốn  Trump nó  v  c xét n h  m b nh CO ID-19 đã 

đ ợc   ả  quyết  ôn  Ho an đáp: “Khôn  đún !” 

Sau đó  trả l   cho The Post  vị thốn  đốc t ểu ban  Maryland t  n  thuật: “Trên đ  n thoạ  thì họ 

(  ớ  chức l ên ban ) nó  mọ  vật dụn  y tế đã sẵn sàn   các thốn  đốc sẽ nhận đầy đủ. Sau cú đ  n 

thoạ   khôn  một thốn  đốc nào nhận đ ợc bất cứ thứ  ì.” 

T ểu ban  Maryland là một tron  nhữn  t ểu ban  có một vị thốn  đốc Cộn  Hòa đầu t ên áp dụn  

v  c cách ly khoản  cách. 

G ả  thích lý do ban hành l nh nay trên đà  truyền thanh Fox Morn n  Show  ôn  Ho an nó : “Tô  

n hĩ rằn  đây là đ ều tố  quan trọn  tron  v  c chốn  dịch.” 
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Thốn  Đốc Larry Ho an t ếp đón Đức G áo Hoàn  Franc s n ày 24 Thán  Chín  2015 tạ  t ểu ban  

Maryland. (Hình: Patrick Smith/Getty Images) 

 

Thốn  Đốc Ho an cho b ết ôn  nhận nhữn  ý k ến từ các chuyên   a b nh truyền nh ễm đánh   á 

khu vực quanh thủ đô Wash n ton D.C có thể là nhữn  ổ dịch kh  bùn  phát. 

Các chuyên   a cảnh báo h  thốn  chính quyền l ên ban  có thể bị tê l  t nếu đố  phó chậm trễ. 

Phản ứn  của Thốn  Đốc Larry Ho an tr ớc sự cách   ả  quyết của chính phủ l ên ban  cho thấy sự 

t ơn  đồn  vớ  nhữn  chỉ trích của Thốn  Đốc Andrew Cuomo  t ểu ban  New York. 

 

Thốn  Đốc Larry Ho an dự t  c tạ  Tòa Bạch Ốc  

vớ  Cố  ấn Ivanka Trump  á  nữ tổn  thốn .  

(Hình: Mark Wilson/Getty Images) 

Tuy nh ên  Thốn  Đốc Larry Ho an  tron  tran  phục đơn   ản chỉ có áo sơ-m  hở cổ độ  mũ kết  

vẫn t ếp tục phon  cách thẳn  thắn cám ơn sự   úp đỡ từ l ên ban  nh n  vẫn khôn  n ạ  phê bình 

nhữn  quan đ ểm xáo trộn từn  n ày của tổn  thốn . 

Thốn  Đốc Larry Ho an bày tỏ quan đ ểm rõ ràn  trên truyền thôn : “Đạ  dịch CO ID-19 rất là t  

hạ  cho quốc   a và sẽ kéo dà  hơn chún  ta n hĩ. Nh n  n     dân Mỹ sẽ chun  tay v ợt qua thảm 

kịch này.” (MPL) 

Theo một v ên chức  tron  đ ều k  n ẩn 

danh  nó  vớ  The Post rằn  Tòa Bạch Ốc 

than ph ền về nhữn  tuyên bố của ôn  

Ho an vớ  các phụ tá của vị thốn  đốc. 

Nhữn  n     ủn  hộ tổn  thốn  tạ  t ểu 

ban  cũn  trách ôn  Ho an khôn  tính đến 

ảnh h ởn  trên nền k nh tế kh  áp dụn  

l nh cách ly khoản  cách. 

 


