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h NSW đã ghi nhận 262 ca nhiễm mới COVID-19 trong nội địa trong vòng 24 giờ tính
đến 8 giờ tối hôm qua. Có ít nhất 45 ca là lây nhiễm trong cộng đồng.

h Thật đáng buồn là có năm (5) người đã tử vong vào đêm qua. Trong số này có 3
người hơn 60 tuổi, 1 người hơn 70 tuổi và một người hơn 80 tuổi.

h Chúng tôi xin nhắc nhở mọi người đừng trì hoãn việc chủng ngừa liều AstraZeneca
thứ nhì. Nếu quý vị đã được chủng ngừa liều thứ nhất cách đây hơn 4 tuần, hãy đặt
hẹn ngay bây giờ để được chủng ngừa liều thứ nhì.

h NSW sẽ nhận thêm 180.000 liều thuốc chủng Pfizer từ Chính quyền Liên bang, mà
sẽ đến trong hai tuần nữa. Lượng thuốc chủng này sẽ được chuyển tới các vùng và
đến tám (8) khu vực chính quyền địa phương bị ảnh hưởng.

h Có các vụ lây nhiễm COVID-19 đã được báo cáo tại khu vực Newcastle/Hunter
Valley. Vùng này sẽ áp đặt lệnh phong tỏa trong một tuần kể từ 5 giờ chiều hôm nay.

h Có các mức nhiễm đáng lo ngại được phát hiện trong hệ thống cống thoát tại
Armidale và Dubbo. Mọi người hãy nhanh chóng báo cáo và đi xét nghiệm
COVID-19.

h Nếu một nhân viên dò tìm mối tiếp xúc (contact tracer) có liên lạc quý vị, thì quý vị
hãy khai báo rõ ràng và thành thật để giúp họ dò tìm chuỗi lây nhiễm nếu có và ngăn
ngừa việc lây lan thêm nữa.

h Nếu tất cả chúng ta đều cố gắng tuân thủ, chúng ta có thể đạt tới mục tiêu 6 triệu
người được tiêm chủng tính đến cuối tháng Tám. Bất cứ ai 18 tuổi trở lên hãy nghiêm
túc xét đến việc chủng ngừa và hãy thảo luận với cơ sở cung cấp chủng ngừa. Quý vị
có thể xem trang mạng Vaccine Eligibility Checker, hoặc Hot Doc, hoặc nsw.gov.au để
tìm cuộc hẹn chủng ngừa có sẵn gần nhà quý vị.
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/health-and-wellbeing/clinics
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-vaccine-eligibility-checker
https://www.hotdoc.com.au
https://www.nsw.gov.au

