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h	NSW đã ghi nhận 1.480 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối 
hôm qua. Thật đáng buồn là có 9 người đã tử vong.

h	Hiện nay chúng ta đã đạt tới một mức chỉ tiêu quan trọng về chủng ngừa. NSW đã đạt được 
mức 75% dân số đã chủng ngừa liều đầu tiên. 42% đã chủng ngừa đầy đủ. Việc này cho 
chúng ta thêm tự tin rằng chúng ta sẽ đạt tới mức chỉ tiêu 70% dân số được chủng ngừa 
đầy đủ vào giữa tháng Mười. 

h	Chúng tôi muốn đảm chắc rằng dân chúng được bảo vệ khắp NSW. Xin quý vị hãy đặt hẹn 
ngay hôm nay để được chủng ngừa liều đầu tiên và liều thứ nhì càng sớm càng tốt, qua 
trang mạng nsw.gov.au

h	Đã có phát hiện các mảnh siêu vi trong hệ thống nước thải tại Bonny Hills và không có các 
ca nhiễm nào được biết. Xin quý vị hãy cảnh giác.

h	Chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực đã được nói đến trước đây tại vùng Tây và Tây 
Nam Sydney. Xin cảm ơn các cư dân tại các vùng chính quyền địa phương cần quan tâm. 
Chúng tôi kêu gọi dân chúng tại Liverpool và Parramatta hãy đi xét nghiệm và chủng ngừa.

h	Chúng tôi cũng quan ngại về con số các ca nhiễm tại Glebe, Waterloo, Redfern và 
Marrickville. Xin quý vị vui lòng đi chủng ngừa và theo dõi xem có các triệu chứng. Hãy đi 
xét nghiệm ngay cả khi có triệu chứng nhẹ.

h	Chúng tôi nhận thấy mức lây lan của Delta cao hơn, nhưng đa số trẻ em đều không có triệu 
chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Chúng tôi thấy rất ít trẻ em phải vào nơi chăm sóc tăng 
cường (ICU).

h	Chúng tôi biết rằng các gia đình và trẻ em hiện trải qua thời gian khó khăn, nhưng thông qua 
các biện pháp an toàn COVID, chúng ta đang thấy được ánh sáng cuối đường hầm.
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