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h	Hiện nay đã có gần 11,4 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng khắp NSW! 91,4% số người 
trên 16 tuổi đã được chủng ngừa liều đầu tiên, và 77,8% đã được chủng ngừa đủ hai liều. 
72,1% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã chủng ngừa một liều và 26% hiện đã chủng ngừa đầy đủ.

h	Cuối tuần này NSW sẽ đạt tới chỉ tiêu 80% chủng ngừa đầy đủ. Đây là một thành quả tuyệt 
vời. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia cung ứng việc chủng ngừa và tất cả những 
người trong cộng đồng đã đi chủng ngừa.

h	Có 399 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	Đã có phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải tại Hallidays Point, Woolgoolga, 
West Wyalong và Gulargambone. Nếu quý vị sinh sống tại các khu vực này hoặc mới đây 
đã có thăm viếng những nơi này, xin vui lòng theo dõi xem có các triệu chứng, hãy đi xét 
nghiệm, và nếu chưa chủng ngừa thì nên đi chủng ngừa.

h	Chúng tôi quan ngại về các ca nhiễm gia tăng trong vùng Hunter và cũng quan ngại về các 
cộng đồng ở vùng ranh giới với tiểu bang Victoria.

h	Việc di chuyển giữa Greater Sydney và vùng xa (regional) của NSW đã được đình hoãn 
cho đến ngày 1 tháng Mười Một. Việc này nhằm để giúp giữ cho các cộng đồng vùng xa 
được an toàn.

h	Vì cuối tuần này chúng ta sẽ đạt tới cột mốc 80% chủng ngừa hai liều, kể từ thứ Hai ngày 
18 tháng Mười các thay đổi luật lệ sau đây sẽ có hiệu lực cho những người đã chủng ngừa 
đầy đủ tại NSW:

● 20 người được phép đến thăm viếng nhà quý vị 

● 50 người được phép tụ họp ngoài trời

● Không giới hạn số người dự đám cưới và đám tang

● Xem thêm về các thay đổi khác nữa tại nsw.gov.au

h	Trong khi NSW mở cửa trở lại, xin quý vị tiếp tục đề phòng dù đang sinh sống ở khu vực 
nào và nhớ đảm chắc quý vị biết rõ về các luật lệ thay đổi. Tất cả các thông tin này có sẵn 
qua trang mạng nsw.gov.au

h	Vui lòng nhớ rằng việc quan trọng nhất cần làm là hãy đi chủng ngừa. Việc này là thiết yếu 
để bảo vệ quý vị, những người thân yêu của quý vị và tất cả những người mà quý vị có 
tiếp xúc. Chủng ngừa là điều đặc biệt quan trọng để bảo vệ chúng ta chống lại chứng bệnh 
trầm trọng. 

● Kể từ ngày 1 tháng Mười Một, NSW sẽ không còn yêu cầu du khách đến từ tiểu bang 
khác hoặc nước ngoài phải cách ly tại nhà hoặc tại khách sạn. Các du khách sẽ cần 
phải có xét nghiệm PCR trước khi khởi hành và phải xuất trình chứng cớ đã chủng 
ngừa.
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