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h	Hiện nay NSW đã đạt mức 83,6% dân số (hợp lệ) đã chủng ngừa một liều và 
55,5% đã chủng ngừa hai liều. Điều này thật là đáng mừng. 28% trẻ em từ 
12-15 tuổi đã nhận được một liều chủng ngừa

h	Việc chủng ngừa là an toàn, hữu hiệu và đáng tin cậy. Các tác dụng phụ 
thường là nhẹ và mau hết. Có các địa điểm tiêm chủng vắc-xin AstraZeneca, 
Pfizer và Moderna gần nơi quý vị ở – hãy đặt hẹn chủng ngừa ngay hôm nay 
qua trang mạng nsw.gov.au

h	Đã có 1.063 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối 
hôm qua. Rất đáng buồn là có thêm sáu người đã tử vong.

h	Chúng tôi quan ngại về việc phát hiện mẫu dương tính trong hệ thống nước 
thải ở khu vực Grafton. Xin quý vị vui lòng đi xét nghiệm ngay cả khi có triệu 
chứng nhẹ.

h	Thật hài lòng khi thấy số ca nhiễm giảm xuống tại vùng Tây và Tây Nam 
Sydney. Xin cảm ơn các cư dân tại các khu vực chính quyền địa phương cần 
quan tâm (LGAs of concern) vì đã tuân theo các hướng dẫn y tế và đi chủng 
ngừa.

h	Các khu vực cần quan tâm nhất của Sydney là Liverpool, Punchbowl, 
Cabramatta, Greenacre, Merrylands, Guildford, Blacktown, Auburn, Yagoona 
và Lakemba. Nhớ 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	Thông tin cập nhật về lệnh bắt buộc ở nhà tại các vùng xa (regional):

• Brewarrina, Gilgandra, Lismore và Albury đã dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 
hôm qua.

• Narromine sẽ dỡ bỏ phong tỏa nếu từ đây đến Thứ Bảy không có thêm 
ca nhiễm.

• Orange và Glen Innis sẽ dỡ bỏ phong tỏa vào lúc 12 giờ đêm nay.

• Các hạn chế tại vùng Hilltops sẽ được áp dụng thêm một tuần nữa.

h	Ngay bây giờ, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ em dưới 12 tuổi khỏi COVID-19 là 
đảm chắc tất cả những người khác trong gia đình đều đã được chủng ngừa.

h	Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đang hợp tác vì cộng đồng. Chủng ngừa là 
phương cách của chúng ta để vượt qua đại dịch này.
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