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h	Tính đến nay đã có hơn 11,75 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng khắp NSW! 
92,3% số người trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên, và 81,6% đã nhận 
đủ hai liều.

h	75,5% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều vắc-xin và 38,2% hiện đã 
chủng ngừa đầy đủ. Hãy giúp để mức này được cao như mức tiêm chủng của dân 
số người lớn và giữ cho các trường học của chúng ta được an toàn.

h	Có 283 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 bảy người đã tử vong.

h	Cảm ơn quý vị vì vẫn tiếp tục đi xét nghiệm. Điều luôn thiết yếu là bất cứ ai có triệu 
chứng nào, hoặc nếu là người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên của một người 
nhiễm COVID-19, hãy tự cách ly và đi xét nghiệm ngay lập tức, ngay cả khi quý vị 
đã chủng ngừa đầy đủ.

h	Chúng tôi quan ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước thải 
tại các khu vực mà không có ca nhiễm đã được biết, kể cả Wagga Wagga (lưu vực 
Kooringal), Woolgoolga và Jerilderie. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người tại các khu 
vực này hãy theo dõi xem có khởi phát các triệu chứng.

h	Đại đa số những người hiện được điều trị tại khu chăm sóc tăng cường là những 
người đã không chủng ngừa, một lần nữa điều này cho thấy rõ vai trò quan trọng 
của vắc-xin trong việc giữ cho chúng ta được an toàn.

h	Xin cảm ơn sự cố gắng vượt trội của quý vị trong việc đi chủng ngừa, tuân thủ các 
hướng dẫn y tế và tiếp tục đi xét nghiệm.

h	Trong khi chúng ta chuyển tiếp đến việc chung sống với COVID, điều rất quan trọng 
là chúng ta tiếp tục duy trì mức xét nghiệm cao, luôn đề phòng và nhớ thực hành 
các biện pháp giữ an toàn COVID, nhằm để số ca nhiễm được thấp nhất có thể.

h	Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc bảo vệ chính chúng ta, những người thân 
yêu của chúng ta và toàn thể cộng đồng, và hành động của chúng ta có thể cứu 
được các sinh mạng. 
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