
Chương Trình Free Oxy và Tặng Body Bags tại Việt Nam 
 

 

Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng/Ni, quý ân nhân và đồng hương, 

Cho đến ngày 13 tháng 9, 2021 tổng số tiền Tu Bi Foundation – Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt 

Nam, TX đã nhận được cho Covid Relief tại Việt Nam là $ 54,216.0 tại Houston và Virginia cho 

chương trình tặng thực phẩm, Free Oxy và body bags. Trong  quá trình thực hiện các chương 

trình giúp quê hương Việt Nam, chúng con xin được tuỳ duyên điều chỉnh các chương trình 

theo từng giai đoạn theo sự thay đổi ở trong nước, để sự đóng góp của Hội được thực tế. 
 

Chương trình Free Oxy tại Việt Nam đã được Tu Bi Foundation thực hiện suốt 7 tuần qua. 

Số lượng bình Oxy được cung cấp mỗi ngày trên 1,000 bình. Chương trình đã được lan toả đến 

nhiều vùng tại Sài Gòn, Thủ Đức, Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi. Hơi thở là sự sống, mạng 

sống cả ngàn người đã được giúp đỡ mỗi ngày qua chương trình Free Oxy, giúp các bệnh nhân 

vượt qua cơn sinh tử. Đây là ước nguyện của Tu Bi Foundation, được góp bàn tay nhỏ đồng hành 

với thiện nguyện viên tại Việt Nam để giúp đồng bào, thực hiện các chương trình thực tế tại quê 

hương Việt Nam trong giai đoạn toàn quốc đang nỗ lực chống dịch Covid-19 đợt 4 tại Việt Nam. 
 

 
 

 



 
 

Hiện tại chương trình cung cấp Oxy đến bệnh viện, bệnh viện dã chiến đã có vài nhóm từ thiện Phật Giáo 

trong nước thực hiện, nên Hội Tu Bi xin ngừng tham gia vào ngân sách này. Hội vẫn tiếp tục thực hiện 

chương trình Free Oxy mang đến tận nhà tại Sài Gòn.  Bệnh nhân bị Covid tại Bình Dương và Sài Gòn 

luôn là số cao nhất toàn nước, bệnh nhân bị F0 tại nhà nhiều nhưng hiện tại chưa thấy có các nhóm mang 

tặng Free Oxy tận nhà.  Hội đang xin phép và chờ sự chấp thuận của địa phương.  100 bình Oxy mới 

mua đang chuẩn bị sẵn sàng để di chuyển đến nhà dân. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chuẩn bị bình Oxy phục vụ tại Bình Dương 

Tặng body bags đến các bệnh viện và các nhóm quân đội cùng các nhóm mai táng không đồng 

đang thực hiện.  Tình hình tại Việt Nam thay đổi liên tục nên chương trình cũng được cập nhật 

kịp thời để các thiện pháp có hiệu quả thiết thực trong chương trình Covid Relief tại Việt Nam. 

Ngân sách cho chương trình body bags tốn gấp đôi so với Free Oxy đến các bệnh viện mỗi tuần. 

Mỗi tuần từ 200-300 túi (10$/each). Hơn bao giờ hết, người bệnh tại nhà mong có được bình oxy 

để thở và người ra đi cũng sẽ được chăm sóc chu đáo nhờ sự quan tâm của nhiều bàn tay. Khi có 

thân nhân qua đời, gia quyến đều rất đau khổ và lo lắng, và đây là điểm nương tựa của gia đình 

trong lúc tang gia bối rối. Theo chúng con được biết hiện nay ai ai cũng có thân quyến, bạn bè, 

bà con bị qua đời vì Covid tại Việt Nam. Thầy Tâm Nhơn chùa Bình Chánh cho biết, body bags 

Hội Tu Bi tặng rất tốt. 
 

 



 
 

Sinh tử là một phần của cuộc sống, và chúng con ý thức rất rõ về sự vô thường của vạn vật. 

Chúng con được nghe câu chuyện gia đình có 4 người vào khu cách ly, nhưng sau 14 ngày chỉ 

còn người con gái trở về nhà một mình vì cha, mẹ và em đã qua đời. Em gái đã đau khổ như 

người mất trí và cũng không biết tử thi của gia đình đang ở đâu. Khi dịch Covid được được yên 

ổn, sẽ còn vô vàn khó khăn cho gia đình và xã hội. 

 

Bài báo đã viết về 2 đội mai táng không đồng, Hội Tu Bi tặng 

body bags 

https://thanhnien.vn/thoi-su/mai-tang-0-dong-o-sai-gon- 

1441455.html 

https://thanhnien.vn/doi-song/rung-rung-nghia-cu-nhom-mai- 

tang-0-dong-lo-hau-su-nguoi-qua-doi-o-via-he-1433591.html 

 

Sự đồng hành của quý ân nhân đã cho chúng con thêm niềm tin 

và hy vọng về các thiện pháp mà chúng con đang thực hiện để 

giúp Covid Relief tại Việt Nam đợt 4. 

Hình ảnh đã được post tại facebook: 
 

1.   Free Oxy September 11, 2021 

2.   Free Oxy September 4, 2021 

3.   Free Oxy August 29, 2021 

4.   Free Oxy August 26, 2021 
 

Chúng con xin tri ân Chư Tôn Đức Tăng/Ni, quý ân nhân đã đồng hành cùng Hội. Mọi sự 

cố gắng của Tu Bi Foundation nhằm có thể sưởi ấm tình người, gởi đến đồng bào tại quê hương 

Việt Nam làm vơi được phần nào trong sự lo lắng khi có thân nhân bị dịch bệnh.  Cầu nguyện 

cho nạn dịch được mau tiêu trừ, cho nhân loại khắp thế giới được sống trong an lành và hạnh 

phúc. Kính chúc quý ân nhân và gia quyến luôn được bình an và nhiều sức khoẻ. 
 

 

 
Xin trân trọng, 

Tu Bi Foundation 
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