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h	Chúng ta đang tiến gần đến chỉ tiêu 70% dân số (hợp lệ) chủng ngừa đủ hai liều. 
Hiện nay chúng ta đã đạt mức 80,7% đã chủng ngừa một liều và ngày hôm nay sẽ 
đạt tới 50% chủng ngừa đủ hai liều.

h	Xin cảm ơn đến cộng đồng vì có rất nhiều người đã đi chủng ngừa, nhất là tại các 
Khu vực Chính quyền Địa phương (LGAs) cần quan tâm. Xin quý vị hãy khuyến 
khích bạn bè và gia đình của mình và đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay, qua trang 
mạng nsw.gov.au

h	NSW đã ghi nhận 1.284 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ 
tối hôm qua. Thật đáng buồn là có mười hai người đã tử vong. Đây là sự nhắc nhở 
liên tục cho chúng ta về mức độ lây lan và chết chóc của bệnh này.

h	Chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực có phát hiện mảnh siêu vi trong hệ thống 
nước thải và khuyến khích dân chúng tại Uralla, Inverell, Hunter, Karuah, Coffs 
Harbour, Cowra, Narooma và Young hãy cảnh giác đối với các triệu chứng, lưu ý đến 
các hướng dẫn y tế công cộng và hãy đi xét nghiệm. Chúng tôi đã phát hiện các ca 
dương tính và các địa điểm phơi nhiễm tại Young.

h	Vùng Greater Tây Sydney và Tây Nam Sydney tiếp tục có khá nhiều ca nhiễm. Các 
khu vực cần quan tâm nhất của Sydney là Greenacre, Guildford Auburn, Bankstown, 
Merrylands, Blacktown và Liverpool.

h	Chúng tôi cũng nhận thấy các ca nhiễm gia tăng tại Central Coast và Illawarra. 
Chúng tôi yêu cầu các cộng đồng ở các khu vực đó hãy vui lòng đi xét nghiệm nhưng 
cũng nhớ tuân thủ các hạn định để phòng ngừa COVID.

h	Vui lòng đảm chắc quý vị biết được các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

h	Chủng ngừa là chiếc vé để có được sự tự do. Chúng tôi đang hợp tác với các 
thương nghiệp và công nghiệp để đảm chắc có sự rõ ràng dễ hiểu về những gì sẽ 
xảy ra khi chúng ta đạt tới mức chỉ tiêu 70% chủng ngừa đủ hai liều. Chúng tôi đã bắt 
đầu phát triển kế hoạch của chúng tôi đối với việc 80% chủng ngừa đủ hai liều.

h	Vào cuối tháng Chín chúng tôi sẽ thử nghiệm việc cách ly tại nhà bảy-ngày đối với 
175 người du lịch đã chủng ngừa đầy đủ. Việc này cho thấy một bước đáng kể 
hướng tới việc dân chúng có thể du lịch nước ngoài để thăm viếng bạn bè và gia 
đình.
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