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h	NSW đã ghi nhận 1.116 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có bốn người đã tử vong, và bốn người 
này đều không có chủng ngừa.

h	Xin cảm ơn đến hơn 148.000 người đã đi chủng ngừa vào ngày hôm qua. Đây là 
một con số thật tuyệt vời và mức tỉ lệ chủng ngừa của chúng ta đang dẫn đầu toàn 
quốc. Chúng ta có thể đạt mức chỉ tiêu 70% của chúng ta sớm hơn dự định và có 
sự tự do hơn nữa vào khoảng giữa tháng Mười. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, xin 
vui lòng đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng nsw.gov.au

h	Đây là lúc để chuẩn bị sẵn sàng – các thương nghiệp cần có một kế hoạch an toàn 
COVID và đảm chắc các nhân viên của họ được chủng ngừa.

h	Nhớ đảm chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình và hãy 
tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn. Các biện pháp phong tỏa là cách thức chúng 
ta bảo vệ lẫn nhau. Đó là cách thức chúng ta cứu được các sinh mạng cho đến 
khi cộng đồng của chúng ta được chủng ngừa. Các khu vực cần quan tâm nhất 
tại Greater Sydney là Guildford, Georges Hall, Merrylands, Auburn, Punchbowl, 
Bankstown, Lakemba, Yagoona và South Granville. Xin quý vị hãy cẩn thận thêm 
nữa và nhanh chóng tìm cách đi chủng ngừa.

h	Đã có một vài ca nhiễm mới tại vùng Tây và Viễn Tây của NSW, vùng Hunter 
Region, Central Coast và Illawarra Shoalhaven. Nếu quý vị cư ngụ tại vùng xa 
(regional) của NSW, xin vui lòng đi chủng ngừa để giữ cho cộng đồng của mình 
được an toàn.

h	Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã đi xét nghiệm. Đã có hơn 170.000 người đã đi 
xét nghiệm vào ngày hôm qua. Xin quý vị nhanh chóng đi xét nghiệm nếu có triệu 
chứng gì dù là nhẹ nhất hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc của một ca nhiễm, nhất 
là tại các khu vực có phát hiện siêu vi trong hệ thống nước thải. Các khu vực này 
là Temora, Thredbo, Merimbula, Port Macquarie, Dunbogan, Bonny Hills, Warren, 
Molong, Tamworth và Gunnedah.

h	Chúng ta không thể loại bỏ dòng Delta của COVID-19, nhưng chúng ta sẽ có thể 
sống với nó. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này.
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