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h	NSW đã ghi nhận 170 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 42 ca là lây nhiễm trong cộng đồng, và tình trạng 
cách ly của 53 ca nhiễm vẫn còn đang được điều tra.

h	Xin quý vị đừng e ngại mà hãy tìm chăm sóc y tế hoặc hãy đi xét nghiệm COVID-19.

h	Nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào, hãy đi xét nghiệm càng sớm càng tốt. Quý vị 
được phép rời khỏi nhà để đi xét nghiệm COVID-19.

h	Nếu cảm thấy không khỏe, quý vị hãy nhanh chóng tìm sự chăm sóc y tế. Có những 
người sắp tử vong vì họ đã không tiếp cận việc chăm sóc y tế sớm hơn. Trước khi 
quý vị đi gặp bác sĩ hoặc đến bệnh viện, hãy nhớ điện thoại trước nếu được.

h	Đừng đến tiệm thuốc tây hoặc bác sĩ nếu quý vị có bất cứ triệu chứng nào. Hãy đi 
xét nghiệm COVID-19.

h	Quý vị nên nhớ giữ liên lạc với bạn bè và gia đình của mình, nhất là những người 
cao niên trong cộng đồng chúng ta. Nếu trước đây lúc chưa phong tỏa, quý vị có 
thường xuyên thăm viếng người nào, thì bây giờ hãy điện thoại thăm họ. Hãy giúp 
họ hiểu được những gì xảy ra và nhắc họ giữ an toàn trong thời điểm khó khăn này.

h	Hãy giúp gia đình và bạn bè quý vị trong việc lấy hẹn chủng ngừa – Quý vị có thể 
xem đường link Vaccine Eligibility Checker hoặc qua Hot Doc và tìm những dịch vụ 
y tế nào có sẵn gần nơi mình ở.

h	Nếu quý vị cần hỗ trợ tài chánh, xem trang mạng Services Australia
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https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility
https://www.hotdoc.com.au/
https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/getting-help-during-coronavirus-covid-19/if-you-need-payment

