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h	Tính đến nay đã có gần 11,2 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng khắp NSW! 90,8% dân 
số trên 16 tuổi đã được chủng ngừa liều đầu tiên, và 75,2% đã được chủng ngừa đủ hai 
liều. Thật đáng mừng khi thấy các mức này đang tăng lên và chúng ta đang tiến rất gần tới 
mức chỉ tiêu 80% chủng ngừa hai liều!

h	Có 444 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 bốn người đã tử vong.

h	Thời hạn cách ly cho những người tiếp xúc gần (close contacts) của một ca nhiễm 
COVID-19 đã được giảm từ 14 ngày xuống còn bảy (7) ngày cho những người đã chủng 
ngừa đầy đủ ít nhất là hai tuần trước khi họ bị phơi nhiễm với siêu vi. Muốn biết thêm thông 
tin, xem trang mạng https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation

h	Các khu vực cần quan tâm tại Greater Sydney là Lakemba, Merrylands, Hebersham, 
Punchbowl, Guildford, Condell Park và Plumpton, và các khu vực cần quan tâm tại các 
vùng xa (regions) là Cessnock, Walgett và South Grafton.

h	Chúng tôi quan ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải tại West 
Wyalong và Uralla tại vùng Hunter New England, Brewarrina ở vùng tây bắc và Wauchope 
ở vùng duyên hải giữa phía bắc. Chúng tôi kêu gọi các cư dân hãy vui lòng theo dõi xem có 
các triệu chứng và hãy đi xét nghiệm.

h	Điều luôn thiết yếu là bất cứ ai có bất kỳ triệu chứng gì, hoặc nếu là người tiếp xúc gần 
hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên (close contact/casual contact) của một người nhiễm COVID-19 thì 
hãy tự cách ly và đi xét nghiệm ngay lập tức. Để tìm một trạm xá xét nghiệm gần nhà quý 
vị, xem trang mạng https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/clinics

h	Khi các trạm xá xét nghiệm đang bận rộn, xin quý vị vui lòng chờ đợi theo thứ tự, cho nhân 
viên biết danh tính của mình và cho họ biết rằng quý vị đang có triệu chứng hoặc là người 
tiếp xúc của một ca nhiễm.

h	Các phụ huynh và học sinh nào đang chuẩn bị việc trở lại trường, xin vui lòng đề phòng 
đối với bất cứ triệu chứng nào của COVID-19. Nếu con em của quý vị có triệu chứng gì dù 
nhẹ, điều rất quan trọng là em đừng đến trường, mà hãy đi xét nghiệm ngay và tự cách ly 
cho đến khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính.

h	Xin nhớ rằng chủng ngừa là phương cách hữu hiệu nhất để giảm nguy cơ bị nhiễm và lan 
truyền COVID-19. Tất cả mọi người 12 tuổi trở lên đều hợp lệ để được chủng ngừa, và các 
địa điểm chủng ngừa luôn có sẵn rất nhiều liều vắc-xin.

h	Nếu quý vị chưa đặt hẹn để đi chủng ngừa, thì hãy sớm đặt hẹn ngay khi có thể. Kể cả 
những người đã từng bị COVID cũng nên đi chủng ngừa. Vui lòng thảo luận với bác sĩ của 
quý vị để biết khi nào là thời điểm tốt nhất cho quý vị để nhận được chủng ngừa.

Vietnamese

https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/self-isolation
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/clinics

