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h	Hiện nay NSW đã đạt mức 86,7% chủng ngừa một liều và 62,79% chủng 
ngừa hai liều. 47,6% số trẻ em từ 12-15 tuổi đã được chủng ngừa.

h	Chúng tôi xin cảm ơn đến tất cả những người đã đi chủng ngừa. Chúng ta 
nhất định sẽ đạt tới mức chỉ tiêu 70% chủng ngừa hai liều và dỡ bỏ một số 
các hạn chế vào ngày thứ Hai 11 tháng Mười.

h	Hiện nay bất cứ ai 12 tuổi trở lên đều có thể nhận được vắc-xin Pfizer hoặc 
Moderna. Điều này có nghĩa là những người 60 tuổi trở lên có thể chọn một 
trong ba loại vắc-xin đã được chuẩn nhận – Pfizer, Moderna và AstraZeneca. 
Xin quý vị vui lòng đặt hẹn chủng ngừa sớm nhất có thể, qua trang mạng 
nsw.gov.au. Các cuộc hẹn hiện có sẵn khắp NSW. Xin quý vị đừng chần chờ.

h	Các trường học sẽ mở cửa sớm hơn một tuần so với ngày đã dự kiến. 
Phương cách xếp lệch giờ học (giữa các nhóm để giảm tiếp xúc) sẽ vẫn được 
áp dụng. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn về những gì nên làm nếu có một 
ca nhiễm trong trường.

h	NSW có 941 ca nhiễm COVID-19 nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm 
qua. Rất đáng buồn là có sáu người đã tử vong

h	Chúng tôi vui lòng nhận thấy số ca nhiễm đang giảm tại vùng Tây và 
Tây Nam Sydney, nhưng đây không phải là lúc để tự mãn. Xin quý vị 
tiếp tục theo dõi xem có các triệu chứng, 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 là Merrylands, Bankstown, Leumeah, 
Revesby, Fairfield, Woodberry, Mount Druitt, Liverpool, Unanderra và 
Yagoona. Điều quan trọng là mọi người hãy đi xét nghiệm và nhân dịp này hãy 
đi chủng ngừa. Điều thiết yếu là những người tuổi từ 16-39 tuổi hãy đi chủng 
ngừa bây giờ, vì quý vị là người nối kết giữa các thế hệ.

h	Chúng tôi vẫn quan ngại về các khu vực được phát hiện có mẫu nước thải 
dương tính. Chúng tôi khuyến khích dân chúng tại Gunnedah, Tweed, Banora 
Point, Nam Grafton, Gulgong, Dareton và Moruya hãy cảnh giác đối với các 
triệu chứng và hãy đi xét nghiệm.

h	Ngày mở cửa trở lại của chúng ta đang tới gần và chúng ta có thể mong đợi 
một mùa hè thật tươi sáng tại NSW.
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