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h	Hiện nay NSW đã đạt mức 86,2% dân số (hợp lệ) đã chủng ngừa một liều và 
61,7% đã chủng ngừa hai liều. Và có 44,5% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã được 
chủng ngừa.

h	Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả những người đã đi chủng 
ngừa. Chúng ta đang tiến dần đến mức chỉ tiêu 70% chủng ngừa hai liều và 
chúng ta tự tin rằng vào cuối tuần sau, sẽ đạt tới mức 90% đã chủng ngừa 
một liều.

h	Xin quý vị vui lòng đặt hẹn chủng ngừa sớm nhất có thể, qua trang mạng 
nsw.gov.au và giúp bạn bè và người thân của quý vị đi chủng ngừa. Chúng ta 
không muốn ai bị bỏ lại phía sau.

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 15 người đã tử vong. Có chín người trong số này đã 
không chủng ngừa.

h	Chúng ta cần thực hiện mức đề phòng thêm nữa giữa khoảng thời gian đạt 
70% và 80% chủng ngừa hai liều, nhằm đảm chắc chúng ta không thấy các ca 
nhiễm tăng lên hoặc số ca nhập viện tăng lên một cách bất ngờ.

h	Chúng tôi nhận thấy số ca nhiễm đã giảm khắp vùng Greater Sydney, nhưng 
rủi thay có sự gia tăng ca nhiễm nơi các vùng xa (regions). Xin quý vị tiếp tục 
theo dõi nhằm phát hiện các triệu chứng, hãy chú ý đến hướng dẫn y tế công 
cộng và hãy đi xét nghiệm. 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	Các khu vực cần được quan tâm tại Sydney vẫn là Greenacre, Merrylands, 
Guildford, Yagoona, Blacktown, Min-to. Chúng tôi cũng quan ngại về các khu 
vực của vùng Illawarra Shoalhaven, Mount Druitt và Auburn.

h	Kể từ ngày 11 tháng Mười, mỗi cư dân nhà dưỡng lão (aged care) sẽ có thể 
đón tiếp mỗi ngày hai (2) người khách đã chủng ngừa đầy đủ.

h	Vui lòng tìm hướng dẫn y tế từ các nguồn tin cậy như Bộ Y tế NSW và Bộ Y tế 
Chính phủ Liên bang.
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