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h	Tính đến nay đã có hơn 11,8 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng khắp NSW! 
92,5% số người trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên, và 82,3% đã nhận 
đủ hai liều.

h	76,1% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều vắc-xin và 40,9% hiện đã 
chủng ngừa đầy đủ. Đây thật là một thành quả đáng mừng.

h	Có 372 ca nhiễm COVID-19 từ địa phương đã được báo cáo tại NSW trong 24 giờ 
tính đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có một người đã tử vong.

h	Chúng tôi xin cảm ơn tất cả những người đã đi chủng ngừa, và cũng cảm ơn tất cả 
các bác sĩ (GPs), dược sĩ và các chuyên viên y tế khác đã giúp tiêm chủng vắc-xin 
khắp tiểu bang của chúng ta.

h	Nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào, bất kể triệu chứng nhẹ ra sao, hoặc nếu quý 
vị là người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên của một người nhiễm COVID-19, 
quý vị phải tự cách ly và đi xét nghiệm ngay lập tức, ngay cả khi quý vị đã chủng 
ngừa đầy đủ.

h	Chúng tôi quan ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải tại 
các khu vực mà không có ca nhiễm đã được biết, kể cả Lightning Ridge, Armidale, 
Uralla, Inverell và Nyngan. Chúng tôi kêu gọi cư dân tại các khu vực này hãy theo 
dõi xem có khởi phát triệu chứng và hãy đi xét nghiệm.

h	Chúng tôi mong đợi để đón chào thêm nhiều học sinh trở lại lớp học vào tuần tới. 
Chúng tôi đặc biệt kêu gọi những người trẻ tuổi tại vùng Tây Nam Sydney và vùng 
Hunter hãy đi chủng ngừa.

h	Vào Thứ Bảy và Chủ nhật này (ngày 23 và 24 tháng Mười), Bộ Y tế NSW thực hiện 
các trạm xá đặc biệt (walk-in clinics) để trẻ em 12-15 tuổi có thể đến chủng ngừa 
mà không cần đặt hẹn. Hãy tìm địa điểm của trạm xá gần nơi quý vị nhất, qua trang 
mạng nsw.gov.au.

h	Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đi chủng ngừa, tuân thủ các hướng dẫn y tế và 
tiếp tục đi xét nghiệm. Sự cố gắng của quý vị đang giúp giữ cho tất cả chúng ta 
được an toàn.
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