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h	NSW đã ghi nhận 1.164 ca nhiễm COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua. Thật đáng buồn là có ba người đã tử vong, nâng tổng số tử 
vong trong đợt bùng phát lần này là 96 người.

h	Hiện nay 67% dân số người lớn đã nhận được liều chủng ngừa đầu tiên. Chúng ta 
cần đạt đến mức 70% và 80% càng sớm càng tốt. Với dân chúng khắp NSW đang 
được chủng ngừa, chúng ta đang tới gần mục tiêu một cách nhanh hơn mức mong 
đợi.

h	Việc đạt đến các mức chỉ tiêu chủng ngừa sẽ giúp chúng ta cùng nhau tiến về phía 
trước, được gặp gỡ gia đình và bạn bè, mở lại các cộng đồng và trở lại làm việc. 
Nếu quý vị chưa đi chủng ngừa, xin vui lòng đặt hẹn khẩn cấp qua trang mạng 
nsw.gov.au.

h	Phần lớn các ca nhiễm mới vẫn là trong khu vực Tây Sydney và Tây Nam Sydney. 
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 cần quan tâm nhất gồm có 
Guildford, Merrylands, Auburn, Greenacre, Bankstown, Blacktown và các khu vực 
phụ cận. Điều rất quan trọng là mức chủng ngừa cần tăng lên tại các khu vực này.

h	Chúng tôi đang gặp phải sự bùng phát siêu vi tại Trung tâm Cải huấn Parklea trong 
vùng tây-bắc của Sydney. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các trung tâm cải 
huấn, việc chủng ngừa đang được liên tiếp triển khai và chúng tôi sẽ nỗ lực gấp đôi 
để giữ cho các nhân viên và tù nhân được an toàn.

h	Có 54 ca nhiễm mới tại vùng Tây NSW, cũng như có các ca nhiễm tại vùng Viễn Tây 
của NSW, Khu vực Y tế Địa phương (LHD) Illawarra Shoalhaven, Khu vực Y tế Địa 
phương Hunter New England, Khu vực Y tế Địa phương Central Coast và Khu vực 
Y tế Địa phương Southern NSW. Các mức chủng ngừa tiếp tục gia tăng trong vùng 
nông thôn của NSW.

h	Xin cảm ơn đến hơn 130.000 người đã đi xét nghiệm vào ngày hôm qua. 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.

h	Xin cảm ơn tất cả các công nhân viên tuyến đầu và các nhân viên y tế của chúng ta 
đang làm việc để hỗ trợ các bệnh nhân yếu thế và để giúp chúng ta được an toàn. 
Tất cả chúng ta đều đồng lòng trong chiến dịch này và chúng ta cần hỗ trợ họ bằng 
cách hãy đi chủng ngừa. Hành động của chúng ta giúp tạo sự khác biệt.
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