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h	NSW đã ghi nhận 199 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính 
đến 8 giờ tối hôm qua.

h	Trong các ca nhiễm nói trên, có 88 ca là dính líu đến một ca nhiễm hoặc nhóm ca 
nhiễm đã được biết – bao gồm 67 ca là do tiếp xúc trong hộ gia đình và 21 ca là do 
tiếp xúc gần - và nguồn lây nhiễm của 111 ca còn lại vẫn đang được điều tra.

h	Có ít nhất 50 ca là lây nhiễm trong cộng đồng.

h	Chúng tôi xin nhắc nhở cộng đồng là không nên đến thăm viếng nhà của người 
khác, và cũng không mời ai đến nhà của quý vị. Việc này bao gồm cả những thân 
nhân mà thường ngày không sống chung với quý vị.

h	Trừ khi thật cần thiết, xin quý vị vui lòng đừng đến mua sắm tại tám (8) khu vực 
chính quyền địa phương (LGAs) đã bị ảnh hưởng, việc này sẽ giúp giảm thiểu nguy 
cơ lây lan đến các khu vực chính quyền địa phương kế cận.

h	Trong số 53 người đang được điều trị tại khoa chăm sóc tăng cường (ICU), có 43 
người chưa được chủng ngừa và không có người nào đã chủng ngừa thuốc nào đủ 
hai liều.

h	Việc chủng ngừa giúp bảo vệ hơn 90% đối với các bệnh nghiêm trọng và tử vong.

h	Chúng ta cần làm cho Tháng Tám trở thành tháng mà tất cả mọi người tại NSW đều 
được chủng ngừa!

h	Quý vị có thể được chủng ngừa tại phòng mạch bác sĩ, pharmacy (tiệm thuốc tây), 
hoặc new walk-in clinic (các trạm xá mới mà quý vị có thể đến thẳng không cần đặt 
hẹn) hoặc một trạm xá của Bộ Y tế NSW. 

h	Hãy viếng trang mạng nsw.gov.au để biết cách thức đi chủng ngừa ngay hôm nay.
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