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h	Ngày hôm qua, đã có gần 30.000 liều vắc-xin đã được tiêm chủng tại NSW. Hiện nay 
tiểu bang đã đạt được 80,1% đã chủng ngừa liều đầu tiên và 48,5% đã chủng ngừa 
đầy đủ. Xin cảm ơn đến cộng đồng vì có rất nhiều người đã đi chủng ngừa. Xin quý 
vị khuyến khích bạn bè và gia đình của mình và đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay, 
qua trang mạng nsw.gov.au

h	NSW đã ghi nhận 1.351 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ 
tối hôm qua. Thật đáng buồn là có 12 người đã tử vong.

h	Xin nhớ rằng COVID-19 là bệnh rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến mọi 
người ở bất cứ độ tuổi nào.

h	Lệnh bắt buộc ở nhà sẽ được bắt đầu áp dụng tại các Khu vực Chính quyền Địa 
phương (LGAs) Albury và Lismore kể từ 6 giờ chiều ngày hôm nay (Thứ Năm) trong 
một tuần vì có sự gia tăng nguy cơ đến sức khỏe công chúng do COVID-19. Các 
lệnh bắt buộc ở nhà này cũng áp dụng cho bất cứ người nào đã có mặt tại Albury kể 
từ ngày 10 tháng Chín và Lismore kể từ ngày 7 tháng Chín vì có các vụ phơi nhiễm 
COVID-19 gần đây.

h	Chúng tôi yêu cầu quý vị hãy theo dõi để phát hiện các triệu chứng, lưu ý đến các 
hướng dẫn y tế công cộng và hãy đi xét nghiệm. Vui lòng đảm chắc quý vị biết được 
các hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

h	Các ca nhiễm tiếp tục xảy ra hầu hết tại vùng Tây và Tây Nam Sydney. Các khu 
vực cần quan tâm của Sydney là Greenacre, Guildford, Auburn, Busby, Bankstown, 
Merrylands, Blacktown, Punchbowl, Liverpool và Yagoona. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi 
cư dân tại Parramatta và Liverpool hãy đặt hẹn để đi chủng ngừa sớm ngay khi có 
thể.

h	Có thêm sự phát hiện các mảnh siêu vi trong hệ thống nước thải tại một số khu vực 
và không có ca nhiễm nào được phát hiện. Cư dân tại Gunnedah, Inverell, Hunter 
Karuah, Coffs Harbour, Cowra, Young và Narooma hãy vui lòng cảnh giác. Chúng tôi 
kêu gọi người nào có bất cứ triệu chứng gì hãy đi xét nghiệm ngay.

h	Lệnh bắt buộc ở nhà sẽ được dỡ bỏ cho các Khu vực Chính quyền Địa phương 
Bega Valley, Blayney, Bogan, Cabonne, Dungog, Forbes, Muswellbrook, Narrabri, 
Parkes, Singleton, Snowy Monaro và Upper Hunter Shire kể từ 1 giờ trưa hôm nay 
(Thứ Năm ngày 16 tháng Chín).
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