
Lệnh phong tỏa vì Covid của Thượng Hải 

khiến hàng ngàn người ngủ trên đường phố 

Nhiều người trong số những người vô gia cư mới của 
thành phố là nhân viên giao thực phẩm phải đối mặt 
với một lựa chọn khó khăn: bị nhốt mà không có thu 

nhập hoặc bị khóa với một công việc. 

Lệnh phong tỏa của Thượng Hải đã khiến hàng chục triệu cư dân bị mắc 

kẹt trong nhà trong một tháng rưỡi. Hàng ngàn người khác ở thành phố 

giàu có nhất Trung Quốc đã rơi vào tình trạng khó khăn ngược lại: sống 

trên đường phố. 

Nạn nhân của các quy tắc Covid-19 nghiêm ngặt tương tự đang khiến hầu 

hết cư dân ở nhà, nhiều người vô gia cư mới là lao động nhập cư từ các 

vùng nông thôn và các thành phố nhỏ hơn, những người thường kiếm 

sống hàng ngày trong khi ở chung căn hộ với các công nhân khác. 

 

Một nhân viên giao hàng bên ngoài một khu dân cư đóng cửa ở Thượng 

Hải hôm thứ Hai. Một số nhân viên giao hàng bị cấm sống tại nhà vì công 

việc của họ. ẢNH: ALY SONG /REUTERS 



Đối với nhiều người, các công ty mà họ làm việc đã đóng cửa vì lệnh 

phong tỏa, bao gồm cả ký túc xá công nhân. Một số người đã chọn tham 

gia cùng hàng chục ngàn người đi vòng quanh Thượng Hải bằng xe đạp 

hoặc xe tay ga cho các công việc giao đồ ăn như Ele.me của Alibaba 

Group Holding Ltd. và dịch vụ mang tên Meituan.  

Nhưng với thu nhập đi kèm với sự kỳ thị về nguy cơ Covid cao hơn. Trong 

khi chính quyền Thượng Hải đã miễn trừ phong tỏa đặc biệt cho nhân viên 

giao thực phẩm, các khu dân cư có quy tắc riêng cấm họ trở về căn hộ của 

họ vì sợ họ sẽ mang virus về cho gia đình. 

Thiếu tiền và các kết nối để tìm chỗ ở thay thế, họ mua lều đơn giản hoặc 

ngủ dưới chân cầu chỉ với một tấm ga trải giường hoặc chăn để bảo vệ. 

Một người giao hàng yêu cầu được nêu bằng họ Wang, cho biết ông đến 

Thượng Hải vào ngày 5 tháng 3 sau khi giao thực phẩm ở thành phố khác, 

với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn ở trung tâm tài chính thịnh vượng. 

Vào ngày 1 tháng 4, khu dân cư nơi ông ta đang sống đã bị phong tỏa và 

không cho phép ông rời đi trong hơn ba tuần. Vào ngày 24 tháng 4, ông 

bắt đầu lại công việc giao hàng, mà ông mô tả là phương tiện sống sót duy 

nhất của mình. Điều đó có nghĩa là đi từ việc bị nhốt trong khu nhà của 

mình đã bị khóa đến việc ông bắt đầu sống dưới những cây cầu. 

Các nhân viên giao đồ ăn khác cũng mô tả việc tụ tập dưới bất kỳ cây cầu 

nào họ có thể tìm thấy để tránh gió và mưa. Một công nhân cho biết anh đã 

chia sẻ một cây cầu với hơn 30 người, hầu hết trong số họ làm việc giao 

hàng như anh. 

"Có bao nhiêu người có thể hiểu được tình hình của chúng tôi?", ông 

Wang nói. "Nỗi đau của chúng tôi là có thật nhưng rất khó giải thích." 

Khi Thượng Hải vẫn bị phong tỏa trong bối cảnh dịch Covid-19 lớn nhất 

Trung Quốc bùng phát, người dân đang lên phương tiện truyền thông xã 

hội để trút giận về tình trạng thiếu lương thực hoặc họ đang trao đổi với 

hàng xóm. Lo lắng và đói khát đang khiến nhiều người đặt câu hỏi về chiến 

lược đại dịch của Bắc Kinh.  



Trong những tuần gần đây, chính quyền địa phương cho biết họ đã tăng 

cường nỗ lực hỗ trợ khoảng 20.000 tài xế giao hàng ở Thượng Hải. Các 

quan chức đã phối hợp với các khách sạn và các tổ chức khác để tạo ra 

các trạm dịch vụ lái xe để cung cấp nệm, bữa ăn và một nơi để sạc thiết bị. 

Mặc dù sáu tuần phong tỏa cứng rắn đã giúp giảm số ca nhiễm hàng ngày 

của Thượng Hải - vào thứ ba, các cơ quan y tế thành phố đã báo cáo ngày 

thứ bảy liên tiếp các trường hợp dưới 5.000 - chính quyền trong những 

ngày gần đây đã thắt chặt các hạn chế, báo hiệu rằng lệnh phong tỏa có 

thể tiếp tục lâu hơn. 

Nhưng nhận thức cao hơn về hoàn cảnh của những người lao động vô gia 

cư đã tạo ra rắc rối riêng của nó, một số người nói. Trong hai tuần qua, các 

sĩ quan cảnh sát đã bắt đầu đến vào giữa đêm để giải tán các trại lớn hơn 

và phân tán họ đi khắp thành phố. 

Chính quyền Thượng Hải đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Chính phủ cũng đưa ra một yêu cầu mới đối với nhân viên giao hàng phải 

mang theo thẻ kỹ thuật số, bao gồm kết quả xét nghiệm Covid của họ và 

cho phép họ ở bên ngoài. 

Với đơn xin cấp thẻ đang chờ xử lý, ông Vương một lần nữa phải tạm 

dừng giao hàng. Ông trốn trong một công viên ngoài tầm nhìn của cảnh 

sát, dựa vào những người bán hàng đi ngang qua hoặc các đồng nghiệp 

được ủy quyền để mua giúp thức ăn. 

Các công nhân cho biết các nền tảng giao thực phẩm, sử dụng người lao 

động làm nhân viên hợp đồng, đã phải vật lộn để cung cấp chỗ ở thay thế 

cho họ, khiến họ phải điều hướng một hệ thống phức tạp để tìm nhà ở hạn 

chế và thanh toán một hóa đơn với các nguồn lực căng thẳng. 

Meituan cho biết trong một văn bản trả lời các câu hỏi rằng họ đã phối hợp 

với các khách sạn kể từ tháng 3 để cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho công 

nhân của mình. Trong khi họ có thể tìm thấy nhà ở cho khoảng 15.000 

công nhân, họ đang kêu gọi nhiều khách sạn tham gia nỗ lực này. Meituan 

cho biết họ cũng đã làm việc với các nhà hàng để cung cấp thực phẩm 

miễn phí cho công nhân của mình. 



Ele.me đã không trả lời yêu cầu bình luận. 

Các công nhân cho biết điều đó là không đủ, mô tả sự khó khăn trong việc 

tìm kiếm một căn phòng có sẵn mà không biết đúng người. Một tài xế họ 

Nie cho biết anh ta đã tránh xa đường phố bằng cách dựa vào mạng lưới 

bạn bè của mình để cho anh ta biết khách sạn nào sẽ chấp nhận anh ta và 

khách sạn nào có tuyển người. 

"Tôi biết rất nhiều người," ông nói. "Nhưng những người khác không biết ai 

cả." 

Một tài xế khác họ Liang cho biết Meituan ban đầu đưa anh ta vào một 

khách sạn. Nhưng sau khi chính phủ trưng dụng khách sạn để sử dụng 

chính thức, ông đã ở trên đường phố gần một tháng trước khi tìm một căn 

phòng khác thông qua một người bạn. "Tôi đã may mắn," ông nói. 

Những người khác cho biết họ lo lắng về việc bị nhốt trong khách sạn nếu 

một vị khách duy nhất xét nghiệm dương tính với Covid, điều này sẽ làm 

mất khả năng kiếm thu nhập của họ. 

Chính phủ Thượng Hải có thể làm gì để giải quyết tình trạng vô gia cư?  

Một tài xế cho biết anh ta đến vào cuối tháng 2 và bắt đầu làm việc cho 

một doanh nghiệp ăn uống vào ngày 2 tháng 3 rồi bị nhốt trong khu dân cư 

của mình vào sáng hôm sau vì một trường hợp dương tính đã được tìm 

thấy ở đó. 

Một người khác đến vào tháng 10 năm ngoái để làm việc trong một nhà 

máy, nhưng nhà máy đã đóng cửa vào cuối tháng 2. Ông cũng bị giới hạn 

trong khu nhà của mình trước khi ông có thể tìm thấy một cơ hội khác. 

Cả hai đều chuyển sang công việc giao đồ ăn ngay khi họ có thể ra khỏi 

căn hộ của họ và hiện đang sống trên đường phố, bị cấm sống ở nhà do 

tính chất của công việc. 

Không chỉ nhân viên giao hàng bị buộc phải ứng biến chỗ ở tạm thời. 

Nhiều người khác đã tìm thấy chính mình trong nhiều ngày không có nhà ở 

sau khi rơi vào các kẻ hở của các quy tắc Covid. 

 



Anna Xu, 42 tuổi, một nhiếp ảnh gia ở Thượng Hải, đang tạm thời sống 

trong một khách sạn sau khi trở về từ chuyến du lịch quốc tế khi cô mắc 

Covid và được đưa đến một cơ sở cách ly tạm thời. Một khi cô ấy ra ngoài, 

khách sạn sẽ không cho phép cô ấy trở lại. 

Cô đã dành hai đêm bên ngoài trên một tấm nệm mà cô lo lắng với tất cả 

hành lý của mình, sợ hãi cho sự an toàn của cô và sự an toàn của đồ đạc 

của cô. "Có rất nhiều người ngủ dưới mái hiên cửa sổ và hộp hoa", cô nói. 

"Điều kiện vệ sinh thật kinh tởm." 

Vào ngày thứ ba, cô nói rằng cô đã đến bệnh viện vì cô cần điều trị tình 

trạng thận, cho phép cô ngủ trên sàn phòng chờ. Cô ấy nói rằng cô ấy đã 

tìm được chỗ ở khác. 

Ông Liang cho biết những người lao động nhập cư có nhiều khả năng phải 

đối mặt với tình huống này, bao gồm cả những người sống trong nhà ở tập 

thể và có thể không được đăng ký riêng với các quan chức khu phố. Nếu 

bạn được gửi đến một cơ sở cách ly, ông nói, "họ chắc chắn sẽ không cho 

phép bạn trở lại." 

Nhưng những người đã cố gắng giúp đỡ những người vô gia cư nói rằng 

ngày càng khó khăn để làm như vậy kể từ khi các báo cáo phương tiện 

truyền thông địa phương về vấn đề này vào giữa đến cuối tháng Tư lan 

truyền rộng rãi trên phương tiện truyền thông xã hội. Các tài xế nói rằng nó 

đã trở thành một điểm đau cho chính phủ. 

Vào Chủ nhật, ông Wang cho biết cuối cùng ông đã nhận được thẻ kỹ 

thuật số của mình sau hơn một tuần nộp đơn. Anh ấy vẫn không có chỗ để 

ở, anh ấy nói. 


