
Video chỉ sự lây lan dịch từ người mắc bệnh sang người khác

Video của Đức giúp ta thấy sự truyền nhiễm của nó, thật khủng khiếp. Các bệnh khác,
người có bệnh rồi mới lây cho người khác.
Vi khuẩn Vũ Hán, nằm im trong người vẫn lây một cách nhanh chóng đến hằng trăm
người khác. Xem và phổ biến video nầy để
mọi người cảnh giác.

Lưu Vĩnh-Lữ
(Màu vàng truyền sang cho người kế cận tiếp súc)
Video chỉ sự lây lan dịch
không ngờ nó lây Lan khủng khiếp đến như vậy !
https://www.facebook.com/100007615660622/posts/2463022667294898/
2/From: lisapharmacy
Sent: 3/17/2020 3:48:07 AM Central Standard Time
Subject: (VPhForum: website giúp tìm ra địa điểm gần nhà để đi khám bệnh xét nghiệm
coronavirus Wuhan#COVID19 trên khắp Hoa Kỳ.
Dư댳䁡i đa䁡y la� trang website giu䁡p t��m ra đi�a đie�m ga�n nha� đe� đi kha䁡m be䁡�nh xe䁡t nghie䁡�m
coronavirus Wuhan#COVID19 tre䁡n kha�p Hoa Ky�.

https://findahealthcenter.hrsa.gov/

Tất cả xét nghiệm và điều trị hoàn toàn MIỄN PHÍ.

Hãy cùng truyền tay nhau chia sẻ website này để giúp đỡ những ai đang nghi bị nhiễm
viêm phổi Vũ Hán hay vừa đi du lịch về có thể đi xét nghiệm nhanh, được chăm sóc để

tránh lây nhiễm thêm trong cộng đồng.
Find a Health Center
Search for HRSA funded H
Xin chuyển 1 tin vui giữa giờ tuyệt vọng bởi con Covid-19

https://m.calcalistech.com/Article.aspx?guid=3800632&utm_source=m.calcalistech.co
m&utm_medium=email&utm_term=3800632&utm_campaign=email
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3/From: thanhlamle.le
Sent: 3/17/2020 4:29:03 PM Central Standard Time
Subject:Tuyết-Lan: WHO Loan Báo
Mời bấm vào link:
http://www.vietnamdaily.com/index.php?
c=article&p=117595
WHO: Coronavirus thành Đại Dịch
Toàn Cầu – TT. Trump Lên Kế Hoạch
Bảo Vệ Dân Mỹ
Tuyết-Lan
Bạn thân mến,
Ngày 11-3-2020, Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO đã chính thức tuyên bố Covid-19 là đại
dịch. Tổ chức này định nghĩa đại dịch (pandemic) khi một loại bệnh đã trở thành lây lan
trên khắp thế giới.
Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám Đốc WHO nói Tổ Chức Y Tế Thế Giới
“quan tâm sâu xa” bởi vì sự “lan truyền và tính nghiêm trọng” của virus này.
Hiện nay không biết được cách trị liệu nào có hiệu quả đối với loại virus mới này. Tổ
chức Y Tế Thế Giới đã nhấn mạnh rằng tất cả mọi quốc gia cần phải giữ sự quân bình tốt
đẹp giữa bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu sự suy thoái kinh tế - xã hội cùng sự tôn trọng
nhân quyền.
Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói là đa số dân Đức có thể bị lây nhiễm. “Khi
coronavirus đang ở đâu đó mà người dân không có khả năng miễn dịch, không có chủng
ngừa, cũng không có phư댳ng thức trị liệu, thì tỷ lệ lây nhiễm sẽ cao – các chuyên gia nói
là từ 60 đến 70% dân số sẽ bị lây nhiễm…” (theo Reuters).
Tại Mỹ, giới chức Y Tế đã theo dõi con số các trường hợp lây nhiễm coronavirus và xác
nhận toàn quốc có 1,622 trường hợp. Theo báo Wall Street Journal hôm thứ Tư 12-3,
dẫn số liệu của Đại Học Johns Hopkins.
Theo số liệu thống kê của CNN, tính đến ngày 12-3-2020, dịch Covid-19 đã lây lan đến
102 nước và vùng lãnh thổ với tổng số người bị nhiễm là h댳n 134,000 và số người chết
vì bệnh này khoảng là 4,900 người.
Ngoài Trung Cộng ra, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh tại một số nước Âu Châu như Ý
(nhiều thứ nhì sau Trung Cộng với 15,113 trường hợp lây nhiễm và 631 người chết);
Tây Ban Nha (2,128 người bị lây nhiễm); Pháp (2,876 người bị lây nhiễm và 61 người bị
chết cùng với đóng cửa tất cả các trường học từ mẫu giáo đến đại học từ ngày
16-3-2020 tới đây..
Tại Trung Đông, Iran với h댳n 10,075 người bị lây nhiễm và 354 người chết.
Tại Philippines,, Tổng Thống Rodrigo Duterte phong tỏa toàn vùng Manilla, với 52
người bị nhiễm và 5 người chết.
Tại Mỹ, cho đến ngày hôm qua, thứ Năm12-3-2020 đã có 1,444 người bị lây nhiễm và
37 người chết. TT. Trump ký lệnh ngưng tất cả mọi nhập cảnh từ Âu Châu vào Mỹ,
trừ Anh Quốc. Lệnh sẽ hiệu lực từ ngày thứ Sáu 13-3-2020.
Tại Canada, Thủ Tướng Justin Trudeau đã tự cô lập vì phu nhân Sophie bị dư댳ng tính
với coronavirus.
Tại Úc Châu, hai tài tử nổi tiếng của Mỹ là Tom Hanks và vợ là Rita Wilson cảm thấy mệt
mỏi, đau nhức và sốt, liền đi xét nghiệm theo đúng quy định và thấy dư댳ng tính với
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coronavirus. Tom Hanks đã loan báo trên Twitter ngày 13-3-2010. Hiện hai tài tử
Hollywood này đang được điều trị tại Úc.
Chư댳ng trình TV “Dr. Oz Show” đã liệt kê số người bị lây nhiễm tại Mỹ qua từng tiểu
bang. Chủ xướng Dr. Oz cho hay “Vào sáng thứ Sáu, coronavirus đã lây nhiễm ít nhất
128, 343 người xuyên qua 108 quốc gia, kết quả h댳n 4,720 người chết. Tại Mỹ, ít nhất là
46 tiểu bang, cộng với Districtof Columbia đã xác nhận có h댳n 1,663 người nhiễm bệnh
và ít nhất 41 người chết.”.
Theo thứ tự từ nhiều xuống ít, tình hình các tiểu bang như sau: Washington State: 442
người bị lây nhiễm, 31 người bị chết; New York: 328 người bị lây nhiễm; California: 221
người bị lây nhiễm - 4 người chết; Massachusetts: 108 người bị lây nhiễm; Colorado: 45
người bị lây nhiễm; Georgia: 31 người bị lây nhiễm – 01 người chết; Florida: 42 người
bị lây nhiễm – 02 người chết (không tính những cư dân ngoài tiểu bang này đang bị
quản thúc, cô lập); Illinois: 32 người bị lây nhiễm; New Jersey: 29 người bị lây nhiễm –
01 người chết; Texas: 27 người bị lây nhiễm; Oregon: 24 người bị lây nhiễm;
Pensylvania: 22 người bị lây nhiễm; Louisiana: 19 người bị lây nhiễm; Tennessee: 18
người bị lây nhiễm; Virginia: 17 người bị lây nhiễm; Iowa: 16 người bị lây nhiễm; North
Carolina:15 người bị lây nhiễm; Nevada: 14 người bị lây nhiễm; Indiana: 13 người bị lây
nhiễm; Maryland: 12 người bị lây nhiễm; South Carolina: 12 người bị lây nhiễm;
Nebraska: 10 người bị lây nhiễm; Kentucky: 10 người bị lây nhiễm; D.C.: 10 người bị lây
nhiễm; Minnesota: 9 người bị lây nhiễm; Arizona: 9 người bị lây nhiễm; South Dakota: 8
người bị lây nhiễm -01 chết; Wisconsin: 8 người bị lây nhiễm; New Hampshire: 6 người
bị lây nhiễm; Rhode Island: 5 người bị lây nhiễm; Ohio: 5 người bị lây nhiễm; New
Mexico: 5 người bị lây nhiễm; Connecticut: 5 người bị lây nhiễm; Utah: 5 người bị lây
nhiễm; Hawaii: 2 người bị lây nhiễm; Michigan: 2 người bị lây nhiễm; Oklahoma: 2
người bị lây nhiễm; Vermont: 2 người bị lây nhiễm; Arkansas, Kansas, Missouri,
Delaware, Maine, Mississippi, North Dakota, Wyoming… mỗi tiểu bang có một người bị
lây nhiễm.
Sau tuyên bố đại dịch toàn cầu của Tổ Chức Y Tế Thế Giới, Tổng Thống Trump đã đọc
một diễn văn dài 11 phút tại Phòng Bầu Dục, thông báo kế hoạch gắt gao nhằm ngăn
chặn sự lây lan dịch bệnh, bảo vệ dân Mỹ và hổ trợ những công nhân viên chức bị lây
nhiễm phải cô lập 14 ngày về tài chánh, lư댳ng bổng và giúp đỡ các tiểu thư댳ng bị thất
thu do ảnh hưởng của dịch bệnh…
Tổng Thống Trump nói là sẽ cấm tất cả các khách du lịch từ Âu Châu đến Mỹ. Chính phủ
đã nói rõ rằng sự hạn chế này chỉ áp dụng đối với người các quốc gia khác từng ở tại 26
quốc gia “Khu Vực Schengen”, tức là những quốc gia chính của Châu Âu trong Hiệp Ước
miễn thị thực nhập cảnh, tự do đi lại qua các biên giới. Anh Quốc không ở trong khối
này.
Hạn chế du hành này không áp dụng cho thường trú nhân và các thân nhân trực hệ của
công dân Mỹ. Các tàu chở hàng hóa cũng không bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế này.
Tổng Thống nói:
“Thưa các công dân Mỹ của tôi: Tối nay, tôi muốn nói với quý vị về sự đáp ứng chưa
từng có của đất nước chúng ta với sự bùng phát của dịch bệnh coronavirus khởi đầu
bên Trung Hoa và hiện nay đang lan khắp thế giới.
Ngày hôm nay, Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã chính thức loan báo rằng đây là đại
dịch toàn cầu.
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Chúng ta đã thường xuyên liên lạc với các đồng minh, và chúng ta đang ứng dụng quyền
năng toàn vẹn của chính phủ liên bang và khu vực tư nhân để bảo vệ công dân Mỹ. Đây
là một nỗ lực xung kích và toàn diện nhằm đối đầu với một virus ngoại lai trong lịch sử
hiện đại. Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm và liên tục dùng các biện pháp mạnh mẽ,
chúng ta sẽ làm giảm thiểu một cách hữu hiệu sự đe dọa này đối công dân nước ta, và
chúng ta sẽ đánh bại virus này một cách triệt để và nhanh chóng.
Từ lúc khởi đầu, các quốc gia và người dân đã phải đối diện với những thách thức chưa
từng thấy trước đây, bao gồm cả quy mô lớn và những đe dọa rất nguy hiểm đến sức
khỏe. Đó là mà nó đã từng xẩy ra và sẽ luôn luôn xẩy ra. Vấn để duy nhất là quý vị đáp
ứng như thế nào, và chúng ta đang đáp ứng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Đội ngũ Y Tế của chúng ta là đội ngũ tốt nhất trên thế giới, không n댳i nào sánh được.
Ngay lúc khởi sự bùng phát dịch này, chúng ta đã nhanh chóng đưa ra những hạn chế đi
lại với Trung Cộng và thực hiện điều lệnh liên bang đầu tiên về thời gian cô lập đã có
h댳n 50 năm. Chúng ta đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng và đưa ra cảnh
báo ở mức cao nhất về sự đi lại giữa các quốc gia khi virus lan truyền tính lây nhiễm
kinh khủng của nó.
Và nhờ sớm có hành động mãnh liệt, nên chúng ta đã thấy rõ ràng những thường hợp
lây nhiễm coronavirus tại Mỹ ít h댳n ở Âu Châu hiện nay.
Khối Liên Âu đã thất bại trong việc thận trọng và hạn chế du lịch từ Trung Hoa và từ
những điểm nóng khác. Hậu quả là, một số lớn cá ổ dịch tại Mỹ đều do những du khách
từ Âu Châu gieo mầm bệnh.
Sau khi đã tham khảo với các chuyên gia y tế cao cấp của chính phủ chúng ta, tôi đã
quyết định thực hiện một số hành động mạnh mẽ và cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự
lành mạnh của tất cả mọi công dân Mỹ.
Để ngăn chặn những trường hợp lây nhiễm mới len vào phần đất của mình, chúng ta sẽ
đình chỉ mọi sự đi lại từ Âu Châu đến Mỹ trong vòng 30 ngày sắp tới. Những quy định
mới này sẽ có hiệu lực vào nửa đêm thứ Sáu. Những hạn chế này sẽ được điều chỉnh tùy
vào những điều kiện trên đất liền. Sẽ có những miễn trừ đối với những người Mỹ đã
được thanh lọc thích đáng, và những điều cấm này chẳng những sẽ không áp dụng đối
với số mậu dịch lớn và tàu chở hang hóa, mà còn đối với các sự việc khác nếu được
chúng ta chấp thuận. Mọi thứ từ Âu Châu đến Mỹ là vấn đề mà chúng ta đang bàn luận.
Những hạn chế này cũng sẽ không áp dụng đối với Vư댳ng Quốc Anh.
Đồng thời, chúng ta cũng đang giám sát tình hình ở Trung Hoa và Nam Hàn. Và, khi tình
hình của họ được cải thiện, chúng ta sẽ xem xét lại những hạn chế này và những cảnh
báo hiện đang áp dụng cho một khả năng sớmmở lại.
Vào đầu tuần này, tôi đã họp với các lãnh đạo của ngành bảo hiểm y tế, những người đã
đồng ý miễn trừ tất cả những khoản phụ phí cho việc chữa trị coronavirus, nới rộng chi
trả bảo hiểm cho những chữa trị này và ngăn ngừa những hóa đ댳n y tế kinh hoàng.
Chúng ta đang cắt đi những khoản tiền khổng lồ của lề lối hành chánh để làm cho việc
trị liệu chống siêu vi khuẩn được sẵn sàng trong thời gian kỷ lục. Những hành xử này sẽ
giảm thiểu đáng kể cái tác động ấy và tiến thẳng đến virus.
Ngoài ra, tuần vừa qua, tôi đã ký thành luật một ngân khoản $ 8.3 tỷ để hỗ trợ CDC (c댳
quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh tật) và các c댳 quan khác cua chính phủ trong công
cuộc chống virus này và hỗ trợ chế tạo các vaccines, các trị liệu, và phân phối vật liệu y
tế. Thử nghiệm và các khả năng xét nghiệm đang phát triển một cách nhanh chóng từng
ngày. Chúng ta đang tiến tới rất nhanh. Đối với đại đa số người Mỹ: nguy c댳 rất chi là
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thấp. Người trẻ tuổi và người khỏe mạnh có thể hy vọng lành bệnh và mau bình phục
nếu chẳng may bị lây nhiễm. Nguy c댳 cao nhất là đối với người cao niên sẵn có các vấn
đề về sức khỏe. Do đó, giới cáo niên phải rất, rất cẩn thận.
Đặc biệt, chúng tôi đang mạnh mẽ khuyến cáo rằng các nhà dưỡng lão hãy đình chỉ mọi
cuộc thăm khám không cần thiết. Nói chung, những người Mỹ lớn tuổi cũng nên tránh
những đi lại không cần thiết vào những khu vực đông người.
Chính phủ của tôi đang phối hợp trực tiếp với các cộng đồng có dịch bùng phát lớn nhất
và chúng tôi đã đưa ra chỉ dẫn về đóng cửa trường học, về khoảng cách xã giao, và giàm
thiểu các cuộc tụ họp lớn.
Hành động khôn ngoan hôm nay sẽ ngăn ngừa sự lây lan của virus này ngày mai. Mỗi
một cộng đồng đối diện với những nguy c댳 khác nhau và thật cần thiết cho quý vị là
tuân theo những chỉ dẫn của các giới chức địa phư댳ng là những người đang làm việc
gần gũi với các chuyên viên y tế liên bang – và họ là những người giỏi nhất.”
Tổng Thống Trump đã khuyên những người Mỹ trong lực lượng lao động rằng “ nếu bị
nhiễm virus này thì có thể ở nhà không sợ gặp khó khăn về tài chánh, tôi sẽ lập tức có
hành động khẩn cấp, đây là việc chưa tùng có, để cung ứng hỗ trợ tài chánh. Đây sẽ là
mục tiêu đối với những công nhân viên chức đang bị ốm đau, bị cô lập hoặc đang chăm
sóc những người khác vì dịch coronavirus.”
Về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với sự suy sụp thị trường chứng khoán, Tổng Thống
cho biết Ngân Hàng và c댳 chế tài chánh của chúng ta rất vững chắc. “Đó không phải là
một khủng hoảng tài chánh, mà chỉ là một khoảnh khắc tạm thời, nó sẽ được vượt qua
khi một quốc gia và một thế giới cùng với nhau.”
Tổng Thống Trump nói “Đối với cứu cánh này, tôi đang xin Quốc Hội gia tăng tài trợ cho
chư댳ng trình này bằng một ngân khoản phụ trội $50 tỷ…”
Cuối cùng, Tổng Thống kêu gọi “Tất cả chúng ta đang cùng với nhau trong cứu cánh này.
Chúng ta phải đặt chính trị ra một bên, hãy chấm dứt ý tưởng đảng phái, và đoàn kết với
nhau như một đất nước và một gia đình.” – “We are all in this together. We must put
politics aside, stop the partisanship, and unify together as one nation and one family.”
“Như lịch sử đã chứng minh thời đã qua và thời trở lại, nhân dân Mỹ luôn luôn đứng lên
để tranh đua và chiến thắng nghịch cảnh. Tư댳ng lai của chúng ta vẫn ngời sáng h댳n
nhiều người có thể tưởng tượng. Hành động với cảm thông và tình yêu, chúng ta sẽ
chữa lành bệnh đau, chăm sóc cho nhưng người gặp khó khăn, giúp đỡ các bạn công dân,
và vư댳n lên từ thách thức này mạnh mẽ h댳n và đoàn kết h댳n ngày trước.” (Trích Diễn
Văn của Tống Thống Trump tối 11-3-2020).
Thân mến chào Bạn. Hẹn Bạn thư sau nhé!
Tuyết-Lan
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Phục vụ trà ở trung tâm Baghdad, Iraq

Xếp hàng trước siêu thị Aldi để mua hàng phòng dịch tại Anh

Ngư댳�i đa�n o䁡ng na�y mua 150 cuo䁡�n gia�y ve䁡� sinh 댳� Los Angeles, California, Hoa Ky� ho䁡m
29/02. Ca�nh mua ve䁡t ha�ng nhu ye�u pha�m đe� pho�ng ngư�a khan hie�m ne�u bi� ca䁡ch ly hoa��c
thie�u cung ư䁡ng mu�a di�ch viris corona xa�y ra 댳� ca� mo䁡�t so� đo䁡 thi� cha䁡u A⿰u.

Va䁡�n chuye�n be䁡�nh nha䁡n di�ch Vu� Ha䁡n 댳� be䁡�nh vie䁡�n Ho�a Tha�n S댳n, Vu� Ha䁡n, ho䁡m 04/03

Nhân viên trung tâm dịch tễ Stavropol, Liên bang Nga.

Đa�ng sau ba ngư댳�i da䁡n la� kha�u hie䁡�u mu�a di�ch Vu� Ha䁡n trong xa� S댳n Lo䁡i.

Tie䁡�m gia�y Berlin rao ba䁡n kha�u trang cho�ng virus corona.

Người tỵ nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ chạy sang châu Âu bị ngăn tại biên giới Hy Lạp cuối tháng 2.

Xe�p ha�ng va�o Đie䁡�n Lourve, Paris.

Trên xe lửa ở ga Hualamphong, Bangkok, Thái Lan.

Mo䁡�t chuye�n bay cu�a Vietnam Airlines tư� Đa�i Loan ve� No䁡�i Ba�i trong tha䁡ng 3. Tie�p vie䁡n
đeo kha�u trang đe� pho�ng di�ch Vu� Ha䁡n

Sa䁡n bay No䁡�i Ba�i nga�y 12/03 va�ng ve� mu�a di�ch Vu� Ha䁡n

Nhiễm bệnh Tử vong
Trung cộng 80.880 ? 3213 ?
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Italy 27.980 2158
Iran 14.991 853
Tây Ban Nha 9.682 342
Nam Hàn 8.236 75
Đức 7.241 15
Pháp 6.633 148
Hoa Kỳ 4.599 86
Thụy Sỹ 2.353 19
Anh 1.543 55
Hà Lan 1.413 24
Na Uy 1.337 3
Thụy Điển 1.121 7
Bỉ 1.058 10
Áo 1.018 3
Đan Mạch 914 4
Nhật Bản 895 27
Diamond Princess

696 7
Malaysia 566 0
Qatar 439 0
Canada 406 4
Australia 375 5
Hy Lạp 352 4
Czech 344 0
Bồ Đào Nha 331 1
Israel 298 0
Phần Lan 278 0
Slovenia 253 1
Singapore 243 0
Brazil 234 0
Bahrain 227 1
Estonia 205 0
Iceland 198 0
Pakistan 184 1
Ba Lan 177 4
Ireland 170 2
Romania 168 0
Chile 156 0
Hong Kong 155 4
Ai Cập 150 2
Thái Lan 147 1
Philippines 142 12
Indonesia 134 5
Iraq 133 10
Saudi Arabia 133 0
Ấn Độ 129 2
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Kuwait 123 0
San Marino 109 7
Lebanon 109 3
UAE 98 0
Nga 93 0
Peru 86 0
Luxembourg 81 1
Slovakia 72 0
Đài Loan 67 1
Nam Phi 64 0
Bulgaria 62 2
Việt Nam 61 0
Algeria 60 4
Ecuador 58 2
Croatia 57 0
Serbia 57 0
Argentina 56 2
Panama 55 1
Brunei 54 0
Colombia 54 0
Mexico 53 0
Albania 51 1
Thổ Nhĩ Kỳ 47 0
Cyprus 46 0
Armenia 45 0
Hungary 39 1
Palestine 39 0
Belarus 36 0
Costa Rica 35 0
Latvia 34 0
Georgia 33 0
Malta 30 0
Morocco 29 1
Jordan 29 0
Moldova 29 0
Sri Lanka 28 0
Azerbaijan 25 1
Bosnia & Herzegovina

25 0
Macedonia 24 0
Senegal 24 0
Oman 22 0
Afghanistan 21 0
Cộng hòa Dominica

21 0
Tunisia 20 0
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Faeroe Islands
18 0

Lithuania 17 0
Venezuela 17 0
Burkina Faso 15 0
Jamaica 15 0
Martinique 15 0
Andorra 14 0
Maldives 13 0
Campuchia 12 0
Macau 11 0
Bolivia 11 0
Guiana 11 0
Kazakhstan 10 0
Reunion 9 0
Guatemala 8 1
New Zealand 8 0
Bangladesh 8 0
Paraguay 8 0
Uruguay 8 0
Uzbekistan 8 0
Guyana 7 1
Ukraine 7 1
Liechtenstein 7 0
Monaco 6 0
Channel Islands

6 0
Ghana 6 0
Guadeloupe 6 0
Honduras 6 0
Ethiopia 5 0
Puerto Rico 5 0
Rwanda 5 0
Cameroon 4 0
Ivory Coast 4 0
Cuba 4 0
Trinidad & Tobago

4 0
French Polynesia

3 0
Gibraltar 3 0
Guam 3 0
Kenya 3 0
St. Barth 3 0
Seychelles 3 0
Nigeria 2 0
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Aruba 2 0
Curacao 2 0
DRC 2 0
Namibia 2 0
Saint Lucia 2 0
Saint Martin 2 0
Quần đảo Cayman

1 1
Sudan 1 1
Nepal 1 0
Antigua and Barbuda

1 0
Bahamas 1 0
Benin 1 0
Bhutan 1 0
CAR 1 0
Congo 1 0
Guinea Xích Đạo

1 0
Gabon 1 0
Greenland 1 0
Guinea 1 0
Vatican City 1 0
Liberia 1 0
Mauritania 1 0
Mayotte 1 0
Mông Cổ 1 0
St. Vincent Grenadines

1 0
Somalia 1 0
Suriname 1 0
Eswatini 1 0
Tanzania 1 0
Togo 1 0
U.S. Virgin Islands

1 0

Cập nhật - 16/03/2020

Andy

(TheoWorldometer, AFP)
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