1
Số 34 - Chuyện thời sự :

Dân Hố Bắc bỏ đi khắp nơi – 14 ảnh
---

Chính quyền đã cấm các phương tiện giao thông
công cộng qua cấu, ngoại trừ người đi bộ…
Qua cầu trên sông Dương Tử …

Cốt sao thoát khỏi ổ dịch…

Cảnh sát Tầu đã bắt 1 người đàn ông dùng cái xuồng
bé nhỏ này đi trốn…

Đi bộ tới biển “ Cấm vào “ở điểm kiểm soát, trước
khi vào thành phố Cửu Giang, Tỉnh Giang Tây.

Rời Hồ Bắc vào tới đây là những người đã mua vé tới
Giang Tây từ trước Tết Nguyên Đán...
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Anh công nhân nhập cư nói : mọi người đều hoảng
loạn nhưng chưa đến nỗi tệ lắm, sau khi anh ta đã
qua đươc cầu, rời khỏi Hồ Bắc.

1 người nói : anh ta lái xe từ Cửu Giang về quê Hồ
Bắc dịp Tết, nhưng đã vô đây rồi thì không trở ra
được nữa.

Dịch bệnh, được cho là bắt nguồn từ chợ hải sản ở thủ
phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, đã khiến WHO phải tuyên
bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu lần thứ 6 hôm 30/1.

Mọi phương tiện giao thông công cộng đều cấm hoạt
động. Mọi ngả đường đều kiểm soát chặt chẽ.Trạm
kiểm soát mọc lên khắp nơi…

Các điểm du lịch đều đóng cửa. Cửa hàng đóng kín.
Một vài nơi mở cửa nhưng không 1 bóng người.

Mọi người trở về Hồ Bắc đều phải đến nơi quy định
để kiểm tra. Đến 31-1, Tphố Cửu Giang đã ghi nhận
có 42 trường hợp nhiễm bệnh.
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Đến 2/2, số ca nhiễm trùng của virus corona là 14.551
người. Riêng tại Trung Quốc, có 14.380 người bệnh, và
304 người tử vong. Số ca nhiễm bệnh tăng hơn 2.500 so
với một ngày trước đó. Trong ảnh, người phụ nữ được
phép qua chốt kiểm tra sông Cửu Giang để vào thành phố.

Cũng trong sáng 2/2, đại diện WHO tại Philippines, thông
báo trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận bên ngoài
Trung Quốc. Nạn nhân là người đàn ông 44 tuổi, qua đời
tại bệnh viện San Lazaro ở Manila, Philippines.
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