
CDC: Ít nhất 180 ca nhiễm COVID-19 khi dự trại Hè 

nhà thờ 
         t  September 1, 2021 

WASHINGTON, DC (NV) – Trạ  Hè của một nhà th  ở t ểu ban  Ill no s và cuộc hộ  thảo dành 

cho nam   ớ  hồ  Thán  Sáu vừa qua nay đ ợc thấy là nơ  xuất phát của 180 tr  n  hợp nh ễm 

COVID-19  theo một báo cáo mớ  đây của Trun  Tâm Phòn    ừa Dịch B nh Mỹ (CDC). 

Bản t n của  BC  ews hôm Thứ T   1 Thán  Chín  dẫn theo báo cáo của CDC thì cả trạ  Hè và 

cuộc hộ  thảo sau đó đều khôn  đò  hỏ  n     tham dự phả  chích n ừa  thử n h  m CO ID-19 

hoặc đeo khẩu tran   và mức độ lây lan cao này nh ều phần là do b ến thể Delta của v rus  ây ra. 

 

Trại Hè Crossing Camp ở Rushville, Illinois. (Hình: Google Maps) 

Bản báo cáo đ ợc loan tả  hôm Thứ Ba nó  rằn  tính tớ  n ày 13 Thán  Tám  một trạ  Hè năm ngày 

và cuộc hộ  thảo kéo dà  ha  n ày do một nhà th  bảo trợ  đã kh ến đ a tớ  v  c thấy có 180 n     

mắc b nh. 

T  báo địa ph ơn  Ch ca o Tr bune cho b ết ổ dịch này xảy ra ở trạ  Hè Cross n  Camp tạ  thành 

phố Rushv lle  ở vùn  Trun  Ill no s  cách Peor a chừn  70 dặm về phía Tây  am. 

Bản báo cáo cho hay các   ớ  chức t ểu ban  Ill no s lần đầu thôn  báo vớ  CDC về n h  n   có ổ 

dịch là vào n ày 30 Thán  Sáu. 

Trạ  Hè  kéo dà  từ n ày 13 tớ  17 Thán  Sáu  khôn  đò  hỏ  n     tham dự phả  chích vacc ne hay 

thử n h  m và cũn  khôn  buộc phả  đeo khẩu tran .       tham dự nằm n ủ theo nhóm  mỗ  

nhóm khoản  100 n      tron  tòa nhà rộn  lớn  dùn  chun  các ph ơn  t  n. 

      dự trạ  th  n  xuyên có l ên lạc vớ  nhau theo nhóm nhỏ  qua các hoạt độn  ở cả tron  nhà 

lẫn n oà  tr  . 

Hôm 16 Thán  Sáu  một n     dự trạ  ra về sớm vì “sốt và khó thở.”       này sau đó đ ợc xác 

nhận nh ễm CO ID-19. 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/09/TS-CrossingCamp-090121.jpg


Sáu nhân v ên đ ều hành trạ  Hè sau đó r   trạ  và dự hộ  thảo ở một địa đ ểm khác  từ n ày 18 đến 

19 Thán  Sáu. Cả sáu n     này đều thử d ơn  tính vớ  CO ID-19 sau kh  cuộc hộ  thảo chấm 

dứt. 

Tớ  n ày 13 Thán  Tám  CDC thấy có 87 tr  n  hợp b nh l ên h  đến trạ  Hè  và 35 tr  n  hợp 

l ên h  tớ  cuộc hộ  thảo. Qua v  c truy tầm n uồn b nh  CDC xác nhận thêm 58 tr  n  hợp b nh 

khác do t ếp xúc vớ  n     có b nh từ trạ  Hè hoặc từ n     dự hộ  thảo. 

Tron  tất cả 180 tr  n  hợp b nh này  có 29 ca là ở tron  nhữn  n     đã hoàn toàn đ ợc chích 

n ừa. CDC nó  khôn  a  tron  số n     đã chích n ừa này phả  vào b nh v  n. 

CDC cũn  cho hay con số 180 tr  n  hợp b nh này phần nh ều là ít hơn con số thật sự  do ch a 

khám phá hết vì họ khôn  có danh sách n     dự trạ  và khôn  phả  tất cả mọ  n     đều hợp tác 

tron  cuộc truy tầm các tr  n  hợp b nh. (V.Giang) [qd] 

 


