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h	Hôm nay là một ngày rất phấn khởi cho tất cả chúng ta! Xin cảm ơn quý vị vì đã đi 
chủng ngừa. Nhờ sự hợp tác của quý vị mà chúng ta đã đạt đến cột mốc chính yếu 
đầu tiên và đó là lý do NSW đang dẫn đầu toàn quốc ra khỏi đại dịch này.

h	NSW hiện nay đã đạt mức 90,3% dân số (đủ điều kiện) đã chủng ngừa một liều và 
73,5% đã chủng ngừa hai liều.

h	Có vài cách để quý vị có thể nhận được bằng chứng (giấy chứng nhận) về việc 
chủng ngừa của quý vị, tùy theo tình huống của quý vị. Muốn biết thêm chi tiết, xem 
trang mạng https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/proof 

h	Chúng ta sẽ thấy số ca nhiễm gia tăng, nhưng chúng ta đã đầu tư các khoản đáng 
kể vào hệ thống y tế, và tiểu bang của chúng ta đang bình tĩnh và sẵn sàng.

h	Có 498 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. 
Rất đáng buồn là có 8 người đã tử vong.

h	Trong lúc chúng ta mở cửa trở lại, điều rất quan trọng là quý vị hãy tiếp tục đi xét 
nghiệm, ngay cả khi có triệu chứng nhẹ nhất. Có hơn 500 địa điểm xét nghiệm 
COVID-19 khắp NSW.

h	Nếu quý vị bị nhiễm COVID-19, hãy nhớ tìm hỏi để nhận được sự chăm sóc y tế khi 
cần. 

h	Xin vui lòng lưu ý rằng các hạn định vẫn đang được áp dụng. Nhớ đảm chắc quý vị 
biết được các luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

h	Sẽ còn có các thử thách trong những ngày sắp tới. Xin vui lòng đối đãi với nhau một 
cách tử tế và tôn trọng, nhận lãnh trách nhiệm về bản thân và tất cả chúng ta hãy 
nhớ chăm lo cho nhau.
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