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h	Hiện nay NSW đã đạt được cột mốc 70% chủng ngừa hai liều và đã tiêm chủng hơn 10,5 
triệu liều vắc-xin tại NSW! Đây là một thành quả tuyệt vời!

h	Đã có 587 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. 
Buồn thay, có 8 người đã tử vong. 

h	Xin quý vị hãy tiếp tục đi xét nghiệm ngay cả khi có các triệu chứng nhẹ nhất. Có hơn 500 
địa điểm xét nghiệm COVID-19 khắp NSW.

h	Nếu quý vị bị nhiễm COVID, các dịch vụ chữa trị và chăm sóc tốt nhất luôn có sẵn cho quý vị.

h	Chúng tôi đã nhận thấy các ca nhiễm gia tăng tại vùng Tây Tamworth, Berkeley, Belmore, 
Maroubra và chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực có nhiều ca nhiễm, kể cả Auburn, 
Punchbowl, Lakemba, Blacktown, Mount Druitt và Fairfield.

h	Chúng tôi cũng quan ngại về một số khu vực vùng xa (regional) có phát hiện mẫu dương 
tính trong hệ thống nước thải, kể cả Lightning Ridge, Ballina, Uralla, Bodalla, Bega và 
Merimbula. Xin quý vị đặc biệt cảnh giác đối với các triệu chứng.

h	Kể từ thứ Hai 11 tháng Mười, những người lớn đã chủng ngừa đầy đủ tại NSW sẽ có thể:

● Lên tới 10 người khách sẽ có thể đến thăm một nhà nơi mà tất cả những người lớn 
đều đã chủng ngừa (trước đây là 5). Con số giới hạn này không bao gồm trẻ em 12 
tuổi trở xuống.

● Lên tới 30 người có thể tụ tập nơi khung cảnh ngoài trời (trước đây là 20).

● Tối đa 100 người có thể tham dự một đám cưới và đám tang (trước đây là 50).

h	Có thêm các thay đổi về các hướng dẫn/kế hoạch, gồm có:

● Tất cả trẻ em sẽ trở lại trường vào ngày 25 tháng Mười (trước đây dự định là ngày 1 
tháng Mười Một).

● Kể từ thứ Hai 11 tháng Mười, tất cả cơ sở hồ bơi trong nhà đều có thể mở cửa trở lại 
cho các buổi dạy bơi, huấn luyện bơi nhóm (squad training), bơi lượt theo chiều dài hồ 
(lap swimming), và các sinh hoạt giúp phục hồi chức năng.

● Kể từ thứ Hai 11 tháng Mười, không còn có Khu vực Chính quyền Địa phương nào 
thuộc diện cần quan ngại (areas of concern).

h	Xin lưu ý rằng các hạn định khác vẫn còn được áp dụng. Nhớ 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	Xin cảm ơn quý vị đã đi chủng ngừa. Thật tuyệt vời là NSW đã đạt được mức chỉ tiêu 70% 
chủng ngừa đầy đủ. Thử thách của chúng ta hiện nay là nhắm đạt tới 90% để đảm chắc 
rằng NSW là một trong những nơi an toàn nhất trên thế giới.
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