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h	NSW hiện nay đã đạt khoảng 89% dân số (đủ điều kiện) đã chủng ngừa một liều và hơn 
70% đã chủng ngừa hai liều. Khoảng 63% trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được liều chủng 
ngừa đầu tiên.

h	Có 646 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Rất 
đáng buồn là có 11 người đã tử vong.

h	Điều thiết yếu là chúng ta nên tiếp tục có mức cao về số người đi xét nghiệm. 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	Trong lúc chúng tôi rất vui lòng nhận thấy số ca nhiễm thấp hơn tại vùng Tây Nam và Tây 
Sydney, chúng tôi vẫn nhận thấy việc lây nhiễm đang tiếp tục tại các vùng Greenacre, 
Yagoona, Panania, Lakemba, Blacktown, Liverpool và Merrylands. Chúng tôi cũng nhận 
thấy các ca nhiễm đang gia tăng tại khu vực Hunter New England. Xin quý vị hãy tiếp tục 
cảnh giác.

h	Sự gia tăng ca nhiễm tại các vùng xa (regions) cho thấy tầm quan trọng của việc gia tăng 
mức bảo vệ thông qua việc chủng ngừa khắp tiểu bang.

h	Chúng tôi cũng quan ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải 
tại Wee Waa, Quirindi và Brewarrina. Xin quý vị theo dõi đối với việc khởi phát các triệu 
chứng.

h	Vui lòng lưu ý rằng các hạn định khác vẫn đang được áp dụng: hãy tiếp tục đeo khẩu 
trang khi được yêu cầu, duy trì khoảng cách tiếp xúc, đăng ký (check in) nếu được 
yêu cầu khi đi vào cơ sở nào, và đừng đến nơi nào trong cộng đồng nếu quý vị có bất 
cứ triệu chứng gì. Nhớ đảm chắc quý vị biết được các luật lệ nơi khu vực của mình 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

h	Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp bảo vệ chính quý vị, những người thân yêu của quý 
vị và cộng đồng bên ngoài. Chúng ta đã nhắm tới việc đạt mức hơn 90% chủng ngừa hai 
liều và tự tin rằng chúng ta có thể đạt được chỉ tiêu này. 
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