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h	NSW đã ghi nhận 356 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 57 ca là lây nhiễm trong cộng đồng, và tình trạng 
cách ly của 157 ca vẫn còn đang được điều tra.

h	Thật đáng buồn là có bốn người đã tử vong vào đêm qua.

h	Khu vực Canterbury-Bankstown vẫn là khu vực mà các ca nhiễm đang gia tăng 
nhiều nhất.

h	Mỗi lần quý vị ra khỏi nhà, hãy giả định rằng quý vị sắp tiếp xúc với người nào có 
siêu vi. Việc phong tỏa đang giúp giữ cho số ca nhiễm được thấp hơn so với mức 
sẽ có nếu không phong tỏa, nhưng dòng Delta vẫn là mối đe dọa thực sự.

h	Chúng ta biết rằng việc chủng ngừa là công cụ chính yếu để giảm sự lây lan siêu vi 
và ngăn ngừa sự nhập viện. Xin quý vị vui lòng bảo vệ chính mình, gia đình mình, 
những người thân yêu của mình và cộng đồng của mình bằng cách hãy đi chủng 
ngừa. Bất cứ ai 18 tuổi trở lên đều có thể được chủng ngừa. Quý vị có thể xem kết 
nối Vaccine Eligibility Checker hoặc Hot Doc để tìm các cuộc hẹn có sẵn gần nhà 
quý vị.

h	Mức tỉ lệ cao về số người chủng ngừa sẽ giúp chúng ta có tự do thêm nữa. NSW 
mong muốn đạt tới con số 5 triệu người chủng ngừa tính đến cuối tuần sau và 6 
triệu người chủng ngừa tính đến cuối tháng Tám. Do nguy cơ của sự bộc phát lây 
nhiễm hiện nay, chúng tôi khuyến khích quý vị hãy sớm đi chủng ngừa liều thứ nhì 
của AstraZeneca, nghĩa là cách 4 tuần sau liều thứ nhất.
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https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hotdoc.com.au%2F&data=04%7C01%7C%7Cd4c6c3e124794dde074b08d94d86c7a4%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637626063540517496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Fw9XWauqm3dNkTEPm%2FbLstttDGH%2FceUpkfDuUlvoVCM%3D&reserved=0

