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h	Hiện nay NSW đã đạt mức 85,5% đã chủng ngừa một liều và 60,1% đã chủng 
ngừa hai liều. 40% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã nhận được một liều chủng 
ngừa. Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã đi chủng ngừa!

h	Đã có 787 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối 
hôm qua. Rất đáng buồn là có thêm mười hai người đã tử vong.

h	Xin quý vị vui lòng đặt hẹn chủng ngừa sớm nhất có thể, qua trang mạng 
nsw.gov.au và giúp gia đình và bạn bè của quý vị. Chúng tôi đặc biệt kêu gọi 
những người từ 16-39 tuổi hãy đi chủng ngừa. 

h	Chúng tôi kỳ vọng NSW sẽ mở cửa vào ngày 11 tháng Mười sau khi đạt đến 
chỉ tiêu 70% đã chủng ngừa hai liều. Chúng ta cần đạt tới 80% vào cuối tháng 
Mười.

h	Giai đoạn ba của việc tái mở cửa sẽ xảy ra vào ngày 1 tháng Mười Hai. 
Chúng tôi tiên liệu rằng sẽ có hơn 90% dân số người lớn được chủng ngừa 
tính đến lúc đó. Các hạn chế sẽ được nới lỏng cho những người đã chủng 
ngừa và không chủng ngừa.

h	Mức nhập viện không cao như mô hình dữ liệu đã dự đoán, nhưng hệ thống 
y tế của chúng ta vẫn còn chịu nhiều áp lực. Chúng ta cần thực hiện các 
biện pháp đề phòng lây nhiễm, để hỗ trợ các nhân viên chăm sóc y tế của 
chúng ta.

h	Chúng tôi nhận thấy các ca nhiễm gia tăng tại các vùng Hunter, Illawarra 
và Central Coast. Xin quý vị tiếp tục đi chủng ngừa. Điều thiết yếu là chúng 
ta cần phát hiện sớm càng nhiều các ca nhiễm trong cộng đồng càng tránh 
được lây lan.

h	Từ khi có bùng phát dịch bệnh cho đến tình hình hiện nay, dân chúng NSW đã 
hợp tác với nhau để đạt được một kết quả đáng mừng.
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