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h	NSW đã ghi nhận 1.288 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính đến 8 giờ 
tối hôm qua. Thật đáng buồn là có bảy người đã tử vong.

h	Xin cảm ơn đến hơn 121.000 người đã được chủng ngừa vào ngày hôm qua. Hiện nay 
chúng ta đã vượt chỉ tiêu 7 triệu liều vắc-xin được tiêm chủng. Đây là thành tựu đáng kể và 
có vẻ như chúng ta sẽ là tiểu bang đầu tiên đạt mức 70% dân số người lớn đã chủng ngừa 
liều đầu tiên. Khi mức chủng ngừa gia tăng, chúng ta sẽ thấy số người nhập viện sẽ giảm đi.

h	Chúng tôi mong đợi mọi người sẽ có thể vui hưởng sự tự do nhiều thêm nữa khi 70% dân 
số người lớn của NSW đã được chủng ngừa đầy đủ. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, xin 
vui lòng đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng nsw.gov.au

h	Nếu quý vị cư ngụ trong khu vực cần được quan tâm, việc ưu tiên chủng ngừa hiện nay đã 
nới rộng cho những người từ 16-59 tuổi, hãy vào trang mạng sau đây để đặt hẹn Priority 
COVID-19 vaccination booking for 16 to 59 year-olds | NSW Government. Ngoài ra, trong 
bốn (4) ngày tới, quý vị có thể đến thẳng một số trạm xá Tây Nam Sydney để được chủng 
ngừa thuốc Pfizer mà không cần đặt hẹn.

h	Tất cả mọi người ngụ tại khu vực chính quyền địa phương (LGA) cần quan tâm thì hiện nay 
có thể đi tập thể dục ngoài trời và không hạn chế thời gian, miễn là trong khoảng từ 5 giờ 
sáng đến 9 giờ tối. Vui lòng lưu ý rằng lệnh giới nghiêm vẫn có hiệu lực. Xin vui lòng 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 y tế.

h	Các khu vực cần quan tâm nhất tại Greater Sydney là Auburn, Guildford, Merrylands, 
Greenacre, Bankstown, Punchbowl, Blacktown và Liverpool. Chúng tôi cũng nhận thấy có 
các ca nhiễm ở các khu vực khác, do đó xin quý vị hãy cẩn thận thêm nữa, thực hành các 
biện pháp an toàn COVID và nhanh chóng tìm mọi cách để đi chủng ngừa.

h	Đã có một vài ca nhiễm tại vùng Tây và Viễn Tây NSW, vùng Hunter New England, Central 
Coast và Illawarra Shoalhaven. Nếu quý vị cư ngụ tại vùng xa (regional) của NSW, xin vui 
lòng đi xét nghiệm và đặt hẹn 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 127.000 người đã đi xét 
nghiệm vào ngày hôm qua. Xin quý vị nhanh chóng đi xét nghiệm nếu có triệu chứng dù là 
nhẹ nhất hoặc nếu quý vị là người tiếp xúc của một ca nhiễm. Việc xét nghiệm đặc biệt quan 
trọng tại các khu vực có phát hiện siêu vi trong hệ thống nước thải, chẳng hạn như Bega, 
Cooma và Bomaderry, và những nơi có các ca nhiễm không rõ nguồn lây, ví dụ như Lake 
Munmorah, Charmhaven, San Remo, Budgewoi, Lake Haven và Gorokan. 

h	Chúng ta đang sống trong những thời kỳ rất thử thách, nhưng tất cả chúng ta đều cùng 
nhau trải qua việc này, và tất cả chúng ta đều có một vai trò quan trọng.
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