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h	Tính đến nay đã có hơn 11,88 triệu liều vắc-xin đã được tiêm chủng khắp NSW! 
92,7% số người trên 16 tuổi đã nhận được liều vắc-xin đầu tiên, và 83% đã nhận đủ 
hai liều.

h	76,6% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều vắc-xin và 43,5% hiện đã 
chủng ngừa đầy đủ.

h	Có 345 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 5 người đã tử vong.

h	Chúng tôi xin cảm ơn mọi người trong cộng đồng vì đã đi chủng ngừa. Chủng ngừa 
là sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta đối với COVID-19, và hầu hết các bệnh nhân 
COVID-19 mà được điều trị trong các khu chăm sóc tăng cường (ICUs) là những 
người đã không chủng ngừa.

h	Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa COVID-19 thì hãy vui lòng đi chủng ngừa. Cách 
thức tìm nhận chủng ngừa hiện nay được dễ dàng hơn bao giờ hết.

h	Xin quý vị tiếp tục tự cách ly và đi xét nghiệm nếu có bất kỳ triệu chứng gì, hoặc 
nếu quý vị là người tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc ngẫu nhiên của một người nhiễm 
COVID-19. Điều này là thiết yếu, ngay cả khi quý vị đã chủng ngừa đầy đủ.

h	Chúng tôi quan ngại về việc phát hiện các mảnh siêu vi trong hệ thống nước thải 
tại các khu vực mà không có ca nhiễm đã được biết, kể cả Leeton, Moree, Guyra, 
Quirindi, Old Bar, Harrington và Boorowa. Chúng tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả mọi 
người trong các khu vực này hãy theo dõi xem có khởi phát các triệu chứng.

h	Kể từ ngày 1 tháng Mười Một, những người đến NSW từ tiểu bang Victoria sẽ cần 
phải điền một đơn khai báo và phải tuân thủ luật lệ về việc ở nhà trong 14 ngày. Kể 
từ ngày 1 tháng Mười Một, một người không chủng ngừa mà đã có mặt tại Victoria 
trong 14 ngày trước đó sẽ không được phép vào NSW để du lịch hoặc giải trí.

h	Vào Thứ Bảy và Chủ nhật tuần này, khắp tiểu bang sẽ có hơn 40 trạm xá (walk-in 
vaccination clinics) dành cho trẻ em 12-15 tuổi đến chủng ngừa mà không cần đặt 
hẹn.

h	Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đi chủng ngừa, tuân thủ các hướng dẫn y tế và 
tiếp tục đi xét nghiệm.

Vietnamese


