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h	NSW đã đạt được mức 82,2% dân số (hợp lệ) đã chủng ngừa một liều và 52,7% đã 
chủng ngừa đủ hai liều. Điều này thật là tuyệt vời.

h	20% những người từ 12-15 tuổi đã được chủng ngừa. Chúng tôi khuyến khích thêm 
nhiều thanh thiếu niên hãy đi chủng ngừa trước khi trở lại trường học. Hiện nay mức 
cung cấp vắc-xin Moderna đang gia tăng tại các tiệm thuốc tây.

h	Tất cả chúng ta cần tiếp tục hợp tác với nhau để đạt tới mức chỉ tiêu 70% chủng 
ngừa đủ hai liều. Mặc dù một liều vắc-xin có đem lại sự bảo vệ phần nào, điều thiết 
yếu là quý vị hãy đi chủng ngừa liều thứ nhì đúng lúc. Hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay 
hôm nay qua trang mạng nsw.gov.au

h	NSW có 935 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm 
qua. Thật đáng buồn là có bốn người đã tử vong.

h	Ngay cả nếu số ca nhiễm giảm xuống, chúng tôi vẫn dự đoán các ca nhập viện và 
tử vong sẽ gia tăng. Chúng tôi dự đoán tháng Mười sẽ là tháng tệ nhất, nhưng hệ 
thống y tế của chúng ta sẽ đối phó được và tất cả chúng ta sẽ có thể trông cậy vào 
hệ thống này.

h	Kể từ 5 giờ chiều hôm nay, Cowra sẽ đi vào giai đoạn phong tỏa. Bất cứ ai đã có mặt 
tại Cowra kể từ ngày 13 tháng Chín phải tuân thủ các yêu cầu của lệnh bắt buộc ở 
nhà. 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	Chúng tôi nhận thấy số ca nhiễm có giảm đáng kể tại một số khu vực, nhưng sự cải 
thiện này vẫn quá sớm do đó chúng ta không nên lơ là, tự mãn. Các khu vực cần 
được quan tâm là Greenacre, Guildford, Bankstown, Merrylands, Casula, Wayland, 
Fairfield, Maroubra, Wollongong, Central Coast, Waterloo, Redfern và nội thành. 
Chúng tôi yêu cầu các cộng đồng ở các khu vực đó hãy cảnh giác, đi xét nghiệm và 
nhớ tuân thủ các hạn định để phòng ngừa COVID.

h	NSW đã và đang trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng chúng ta đang cảm thấy tự 
tin hơn và nhìn về tương lai với niềm hy vọng và sự lạc quan. Bằng cách tuân theo 
các luật lệ và đi chủng ngừa, chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước.
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