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h	NSW đã ghi nhận 390 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 60 ca là lây nhiễm trong cộng đồng trong suốt thời 
kỳ hoặc hầu hết thời kỳ lây nhiễm của họ.

h	Các nơi làm việc và các hộ gia đình vẫn tiếp tục là nguồn lây nhiễm lớn nhất.

h	Số ca nhiễm vẫn là cao nhất tại các khu vực phía nam và tây nam của Sydney. 
Blacktown, Mt Druitt và các khu vực phụ cận là các khu vực cần quan tâm. Xin quý 
vị vui lòng nắm rõ các luật lệ nơi khu vực của mình và hãy đi xét nghiệm nếu có triệu 
chứng dù là nhẹ nhất.

h	Cũng có các ca nhiễm mới tại vùng Hunter New England, Walgett và Dubbo. Dân 
chúng tại các cộng đồng này cần phải tuân thủ lệnh bắt buộc ở nhà, hãy đi xét 
nghiệm nếu có bất cứ triệu chứng gì, và hãy đi chủng ngừa càng sớm càng tốt.

h	Hôm qua, có hơn 105.000 người đã được chủng ngừa. Quý vị hãy 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 vào trang mạng Hot Doc để 
tìm các cuộc hẹn có sẵn gần nhà quý vị.

h	Có một số trạm xá walk-in để quý vị đến chủng ngừa mà không cần đặt hẹn.

h	Kể từ thứ Hai, có 100.000 công nhân/nhân viên đã được cấp phép, tuổi từ 16-39 
tuổi và ngụ tại các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần được quan tâm tại 
Greater Sydney sẽ được chủng ngừa. Thông tin về việc này sẽ được thông báo qua 
trang mạng nsw.gov.au vào cuối tuần này.

h	COVID-19 không phải là bệnh chỉ xảy ra với người già. Nhóm tuổi từ 20-29 tuổi đã 
có số ca lây nhiễm nhiều nhất trong 14 ngày qua. Xin quý vị vui lòng tuân thủ lệnh ở 
nhà một cách nghiêm túc nhất khi có thể, và hãy làm theo các hướng dẫn y tế.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility?lang=en
https://www.hotdoc.com.au/
https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/covid-19-vaccination-nsw/astrazeneca-18-years-and-over
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