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h	NSW đã ghi nhận 1.257 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ 
tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 7 người đã tử vong.

h	Hiện nay NSW đã đạt được mức 78,5% đã chủng ngừa liều đầu tiên. 46,2% đã được 
chủng ngừa đầy đủ.

h	Hiện nay đã có hơn 8 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng tại NSW. Mức chủng 
ngừa đang gia tăng, nhưng đã có hơi chậm lại và một số khu vực có mức chủng 
ngừa thấp hơn mức trung bình của tiểu bang. Xin quý vị hãy khuyến khích bạn 
bè và gia đình của mình hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay qua trang mạng 
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h	Nếu không chủng ngừa, quý vị sẽ không có được sự tự do mà những người đã 
chủng ngừa sẽ có được một khi chúng ta đạt tới mức chỉ tiêu 80% của chúng ta. Các 
cơ sở tư nhân chẳng hạn như hãng máy bay cũng có thể quyết định không đón nhận 
những người chưa chủng ngừa, vì họ muốn bảo vệ các thân chủ và nhân viên và để 
đảm bảo sự kinh doanh liên tục của họ.

h	Xin quý vị đừng lơ là việc cảnh giác. Sự hạn chế luật lệ có thể được nới lỏng từ hôm 
nay trong một số khu vực, nhưng chúng ta không thể tự mãn. 

h	Chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực đã nêu ra trước đây tại vùng Tây và Tây 
Nam Sydney, cũng như các khu vực trong nội thành phía Tây. Chúng tôi cũng 
nhận thấy các ca nhiễm gia tăng tại các khu vực Illawarra Shoalhaven, Hunter New 
England và Central Coast.

h	Các khu vực cần được quan tâm nhất của Sydney là Greenacre, Auburn, Yagoona, 
Liverpool, Punchbowl, Guildford, Redfern, Bankstown, Condell Park và Busby và 
Liverpool. Chúng tôi yêu cầu các cộng đồng tại các khu vực đó hãy vui lòng đi xét 
nghiệm và nhớ tuân thủ các hạn định luật lệ nhằm ngăn ngừa COVID.

h	Có hàng ngàn người đang nỗ lực công tác để giữ cho cộng đồng được an toàn. 
Cách thức hữu hiệu nhất để chúng ta có thể hỗ trợ các nhân viên, bệnh viện và toàn 
bộ hệ thống y tế của chúng ta là hãy đi chủng ngừa. 

h	Chủng ngừa là phương cách duy nhất để thoát ra khỏi tình trạng này. Chủng ngừa là 
ánh sáng cuối đường hầm.
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