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h	NSW đã ghi nhận 1.290 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có bốn người đã tử vong, trong đó có một 
ca tử vong đầu tiên tại vùng xa (regional) của NSW.

h	Hiện nay chúng ta đã đạt tới 6,8 triệu liều chủng ngừa đã được tiêm, và có khoảng 
66% dân số đã nhận được liều chủng ngừa đầu tiên. Việc này thật là tốt đẹp. Chủng 
ngừa là cách thức hữu hiệu nhất để giảm sự lây lan của siêu vi và giảm được mức 
nhập viện. Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, hãy đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng 
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h	Vùng Tây Sydney và Tây Nam Sydney vẫn chiếm hơn 80% số ca nhiễm. Nhớ đảm 
chắc quý vị biết được các luật lệ phong tỏa nơi khu vực của mình và hãy tuân thủ 
chặt chẽ các hướng dẫn. Các khu vực được quan tâm nhất gồm có Guildford, 
Merrylands, Auburn, Greenacre, Yagoona, Punchbowl, Blacktown và các khu vực 
phụ cận. Xin mọi người hãy cẩn thận thêm nữa.

h	Chúng ta cũng đang thấy các ca nhiễm ở các Khu vực Chính quyền Địa phương 
(LGAs) kế cận nhau như Randwick, Ryde, Meadowbank và các khu vực Nội thành 
miền Tây như Marrickville. Xin quý vị luôn nhớ đeo khẩu trang khi ra ngoài và giữ 
khoảng cách tiếp xúc.

h	Khu vực Tây NSW tiếp tục có các ca nhiễm. Chúng tôi quan ngại về các ca nhiễm 
nào chưa rõ nguồn lây.

h	Xin quý vị nhanh chóng đi xét nghiệm nếu có triệu chứng gì dù là nhẹ nhất hoặc nếu 
quý vị là người tiếp xúc của một ca nhiễm. Nếu quý vị cư ngụ tại một khu vực chính 
quyền địa phương cần quan tâm, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận được một 
khoản trợ cấp xét nghiệm và cách ly là $320.

h	Xin cảm ơn tất cả các công nhân viên tuyến đầu của chúng ta và các nhân viên hỗ 
trợ đang làm việc trong thời gian này.
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