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h	NSW đã ghi nhận 478 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Có 61 ca là lây nhiễm trong cộng đồng, và tình trạng cách ly 
của 290 ca vẫn còn đang được điều tra. Đã có bảy (7) người tử vong.

h	Khu vực Nam và Tây Nam Sydney vẫn là các khu vực cần quan tâm nhất. 
Merrylands, Guildford, Granville, Blacktown, Mount Druitt, Yagoona, Greenacre và 
Bankstown tiếp tục có các ca nhiễm gia tăng. Chúng tôi cũng rất quan ngại về các 
cộng đồng yếu thế tại Dubbo và Walgett.

h	Toàn tiểu bang NSW hiện nay đang được phong tỏa. Nhớ đảm chắc quý vị thông 
hiểu các luật lệ về phong tỏa tại khu vực của mình, và hãy ở nhà trừ khi quý vị tuyệt 
đối phải đi ra ngoài, và hãy giới hạn thời gian ra ngoài của quý vị.

h	Có hơn 157.000 người đã được xét nghiệm vào ngày hôm qua. Xin quý vị tiếp tục đi 
xét nghiệm nếu có triệu chứng nào dù là nhẹ nhất.

h	Điều thiết yếu là chúng ta cần 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. Viếng trang mạng nsw.gov.au để tìm các 
cuộc hẹn có sẵn gần nhà quý vị tại các trung tâm chủng ngừa, phòng mạch bác sĩ, 
tiệm thuốc tây và các trạm xá đột xuất.

h	NSW đã nhận được thêm các liều thuốc chủng ngừa Pfizer. Kể từ hôm nay, 100.000 
công nhân/nhân viên đã được cấp phép, tuổi từ 16-39 tuổi tại các Khu vực Chính 
quyền Địa phương cần quan tâm tại Greater Sydney sẽ được cho chủng ngừa.

h	Khoảng 70% các ca nhiễm tại NSW là dưới 40 tuổi.

h	Có hai liều chủng ngừa thì tốt hơn là một liều – xin quý vị đừng trì hoãn việc chủng 
ngừa liều thứ nhì, hãy sớm đi chủng ngừa liều thứ nhì nghĩa là 4 tuần sau liều 
chủng ngừa đầu tiên.

h	Nên nhớ rằng ngay cả nếu như quý vị đã được chủng ngừa đầy đủ, quý vị vẫn phải 
tiếp tục tuân thủ các luật lệ. Có quá nhiều người vẫn lây nhiễm trong cộng đồng. 
Cảnh sát đang áp buộc các luật lệ gắt gao khắp Sydney.

h	Tất cả mọi người đều có một vai trò để cùng nhau chống dịch. Xin quý vị vui lòng ở 
nhà và giữ an toàn. Bằng cách hợp tác với nhau, chúng ta sẽ vượt qua đợt này.
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