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h	Hiện nay NSW đã đạt mức 85,7% đã chủng ngừa một liều và 60,5% đã chủng 
ngừa hai liều. Xin cảm ơn đến toàn thể cộng đồng.

h	NSW có 863 ca nhiễm COVID-19 nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm 
qua. Rất đáng buồn là có thêm bảy người đã tử vong.

h	Cách thức để giữ cho cộng đồng chúng ta được an toàn là hãy đi chủng 
ngừa. Xin quý vị vui lòng đặt hẹn chủng ngừa sớm nhất có thể, qua trang 
mạng nsw.gov.au

h	Chúng tôi rất vui lòng loan báo rằng hiện nay các dịch vụ chụp quang tuyến vú 
(breast screening) đã hoạt động trở lại tại NSW.

h	Các khu vực Byron Shire và Tweed Shire sẽ được dỡ bỏ phong tỏa từ 12 giờ 
đêm nay.

h	Xin quý vị tiếp tục theo dõi các triệu chứng, lưu ý đến các hướng dẫn y tế 
công cộng và đi xét nghiệm. Xin vui lòng đảm chắc rằng quý vị biết được các 
hạn định luật lệ nơi khu vực của mình https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

h	Bộ Y tế NSW đang theo dõi chặt chẽ các vùng Port Macquarie, Kempsey và 
Muswellbrook vì có các ca nhiễm gia tăng tại địa phương. Chúng tôi kêu gọi 
các cư dân hãy cẩn thận thêm nữa.

h	Chúng tôi cũng nhận thấy có sự cải thiện đáng kể tại vùng Nam và Tây Nam 
Sydney, nhưng các khu vực Auburn, Punchbowl, Greenacre, Guildford, 
Bankstown, Penrith, Merrylands và Blacktown vẫn tiếp tục là các khu vực cần 
quan tâm. Chúng tôi cũng khuyến khích các cư dân tại Wellington hãy cảnh 
giác đối với các triệu chứng.

h	Chủng ngừa là con đường để chúng ta thoát khỏi đại dịch này. Cùng nhau 
chúng ta có thể dẫn đầu thế giới về mức chủng ngừa.

Vietnamese

http://nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules

