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h	NSW đã ghi nhận 344 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. 

h	Thật đáng buồn là Bộ Y tế NSW đã được thông báo về hai trường hợp tử vong vì 
nhiễm COVID-19. Một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi và một người đàn ông 
hơn 90 tuổi.

h	Tiếp theo các ca nhiễm mới tại Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) Dubbo, khu 
vực này sẽ áp dụng lệnh phong tỏa kể từ 1 giờ trưa hôm nay cho đến ngày 19 tháng 
Tám năm 2021. Tất cả mọi người trong các khu vực này đều phải ở nhà trừ khi có lý 
do chính đáng để ra ngoài. Họ cũng không được có khách đến nhà từ bên ngoài hộ 
gia đình của họ, kể cả gia đình và bạn bè.

h	Chúng ta hiện đang thấy một số cải thiện đáng kể tại Fairfield và có sự ổn định về 
số ca nhiễm tại Canter-bury Bankstown – với sự đáp ứng mạnh mẽ của cộng đồng, 
và mọi người hợp tác với nhau, chúng ta đang tạo sự khác biệt.

h	Các nơi ven biên của các khu vực giáp giới các vùng bị ảnh hưởng thì đang có số 
ca nhiễm gia tăng – những người cư ngụ tại các khu vực này nên đi xét nghiệm nếu 
có triệu chứng dù là nhẹ nhất.

h	Trong số 62 ca đang ở Khoa Chăm sóc Tăng cường (ICU), có 3 người khoảng hơn 
20 tuổi, 7 người khoảng hơn 30 tuổi, 6 người khoảng hơn 40 tuổi, 14 người khoảng 
hơn 50 tuổi, 13 người khoảng hơn 60 tuổi, 16 người khoảng hơn 70 tuổi, và 3 người 
khoảng hơn 80 tuổi.

h	Trong số những người đang ở Khoa Chăm sóc Tăng cường (ICU), không có ai đã 
nhận được hai liều thuốc chủng ngừa. Ngay cả một liều chủng ngừa cũng giúp bảo 
vệ tốt cho quý vị.

h	Chúng tôi đang cố gắng làm việc để đảm bảo mọi người đều được chủng ngừa - xin 
quý vị vui lòng đi chủng ngừa càng sớm càng tốt.
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