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Chuyên gia hàng đầu về virus của Hoa Kỳ, bác sỹ Anthony Fauci đã chỉ trích Nhà Trắng tổ 

chức một cuộc họp vào tháng trước được cho là gây ra một vụ bùng phát Covid-19. 

Bác sỹ Fauci, một thành viên của lực lượng đặc nhiệm virus corona của Nhà Trắng, cho biết buổi lễ 

mà tổng thống Trump công bố ứng cử viên Tòa án Tối cao Mỹ là một "sự kiện siêu lây nhiễm". 

Hàng chục trợ lý của Nhà Trắng và những người liên quan đã bị nhiễm virus. 

Các bác sĩ của Tổng thống Donald Trump vừa cho phép ông tổ chức các sự kiện công cộng khi bản 

thân mới hồi phục sau Covid-19. 

Ông Trump - người xuất viện vào thứ Hai sau ba đêm điều trị trong bệnh viện - đã tổ chức một buổi 

"đánh giá" y tế trên Fox News vào tối thứ Sáu. 

Ông dự kiến sẽ tổ chức một sự kiện gặp mặt trực tiếp tại Nhà Trắng vào thứ Bảy. 

Bác sỹ Fauci nói gì? 
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CBS News đã hỏi hôm thứ Sáu rằng bác sỹ Fauci nghĩ gì về việc Nhà Trắng miễn cưỡng nhấn mạnh 

việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội như các biện pháp phòng ngừa virus, và thay vào đó dựa 

vào xét nghiệm thường xuyên. 

"Dữ liệu đã tự trả nời - chúng tôi đã có một sự kiện siêu lây lan ở Nhà Trắng, nơi mọi người chen 

chúc nhau và không đeo khẩu trang." 

Bác sỹ Fauci cũng nhấn mạnh rằng các chuyên gia đã khuyến nghị đeo khẩu trang trong sáu tháng 

qua, và lên án việc nói về "chữa khỏi" virus corona - một từ ông Trump dùng để chỉ các phương 

pháp điều trị Covid-19 thử nghiệm mà ông nhận được khi ông điều trị ở một bệnh viện quân đội. 

Một sự kiện tại Nhà Trắng vào thứ Bảy ngày 26/9, nơi tổng thống đề cử Amy Coney Barrett làm 

thẩm phán Tòa án Tối cao, được cho là căn nguyên của sự bùng phát cục bộ, vì nhiều người tham 

dự đã cho kết quả dương tính. 

Các cuộc tụ tập lớn vẫn bị cấm tại thủ đô của Mỹ, nhưng cơ quan liên bang như Nhà Trắng được 

miễn. 

Ông Trump đã lên kế hoạch cho những sự kiện nào? 

Thứ Bảy 10/10 sẽ là tròn 10 ngày kể từ khi ông Trump được chẩn đoán nhiễm virus corona, theo 

các bác sĩ của ông. Vào thứ Bảy, ông Trump sẽ có bài phát biểu từ ban công Nhà Trắng trước một 

nhóm người tập trung tại Bãi cỏ phía Nam. 

Hàng trăm người được cho là đã được mời. 

Tất cả những người tham dự sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang, được kiểm tra nhiệt độ và khuyến 

khích giãn cách xã hội, Nhà Trắng cho biết. 

Theo Nhà Trắng, các bài phát biểu của ông Trump sẽ về chủ đề "luật pháp và trật tự". 

Cũng sẽ có một sự kiện của nhóm Blexit, một chiến dịch kêu gọi cử tri da đen không bỏ phiếu cho 

đảng Dân chủ. 

Hôm thứ Hai, chiến dịch tranh cử của Trump đang lên kế hoạch cho một cuộc nhóm họp lớn ở 

Sanford, Florida. 

Còn những cuộc tranh luận thì sao? 

Cuộc tranh luận tổng thống thứ hai vào tuần tới giữa ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden 

hiện đã chính thức bị hủy bỏ. 

Ủy ban về các cuộc tranh luận của Tổng thống cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng cả hai 

chiến dịch đã công bố "kế hoạch thay thế cho ngày đó". 

Ông Trump đã phản đối yêu cầu từ ủy ban về việc tổ chức cuộc tranh luận online ngày 15/10 để 

giảm thiểu nguy cơ lây lan virus corona. 

Ủy ban cho biết họ vẫn đang sắp xếp cho cuộc tranh luận tổng thống lần thứ ba và cuộc cuối cùng ở 

Nashville, Tennessee, vào 22/10. 

Ai trong mạng lưới thân cận với ông Trump nhiễm virus? 

Thông báo của ông Trump về sự kiện nhóm họp đông người đầu tiên kể từ khi ông bị nhiễm bệnh 

đã gây ra báo động ở Washington, nơi giới chức vẫn đang cố gắng truy vết những người tham dự sự 

kiện mới đây ở Nhà Trắng khiến cho một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa, ông bà Trump, và một 

số phụ tá cấp cao khác bị nhiễm virus. 

Theo các bác sĩ, ông Trump có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào thứ Năm tuần 

trước, nhưng ông chưa cho biết lần xét nghiệm âm tính cuối cùng của mình là khi nào. 
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Sự kiện ở Nhà Trắng có làm bùng phát virus? 

Theo truyền thông Mỹ, có tới 34 phụ tá Nhà Trắng và những người liên quan khác có kết quả dương 

tính với Covid-19 trong những ngày gần đây. 



 

Hôm thứ Sáu, Bộ Y tế Minnesota cho biết 9 ca nhiễm liên quan đến vận động tranh cử ngày 18/9 

của ông Trump tại bang này. 

Giới chức cho biết, ít nhất một người đã bị nhiễm khi họ tham dự, và hai trường hợp đã phải nhập 

viện. Một trong số đó đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. 

 


