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h	 NSW đã ghi nhận 177 ca nhiễm mới COVID-19 nội địa trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối hôm qua. Ít 
nhất có 48 ca là lây nhiễm trong cộng đồng.

h	 Do mức chủng ngừa vẫn còn thấp, lệnh bắt buộc ở nhà hiện nay vẫn áp dụng cho bốn tuần nữa 
(cho đến Thứ Bảy, 28 Tháng Tám lúc 12:01am [0g01 sáng]) khắp Greater Sydney kể cả Central 
Coast, Blue Mountains, Wollongong và Shellharbour.

h	 Nếu quý vị chưa chủng ngừa, vui lòng đi chủng ngừa càng sớm càng tốt, nhất là nếu khi quý vị cư 
ngụ tại khu vực cần quan tâm (area of concern).

h	 Kể từ nửa đêm tối nay (28 tháng Bảy) tất cả những ai cư ngụ tại Greater Sydney phải giới hạn việc 
đi mua sắm là chỉ trong vòng Khu vực Chính quyền Địa phương (LGA) của họ mà thôi; hoặc nếu 
mua sắm ngoài khu vực LGA, thì trong vòng 10km cách nhà, trừ khi thứ cần mua không có sẵn tại 
địa phương.

Khuyến nghị cụ thể cho các khu vực chính quyền địa phương (LGAs) cần quan tâm:
h	 Kể từ nửa đêm hôm nay (28 tháng Bảy) các khu vực chính quyền địa phương Parramatta, 

Campbelltown và Georges River sẽ được thêm vào danh sách các khu vực LGAs Canterbury-
Bankstown, Fairfield, Liverpool, Blacktown và Cumberland đã được loan báo, là các khu vực cần 
quan tâm. Chỉ có các công nhân viên thẩm quyền (authorised workers) tại tám (8) khu vực LGAs 
này mới được phép rời khu vực LGA của mình để đi làm. Authorised workers | NSW Government

h	 Kể từ Thứ Bảy, 31 tháng Bảy, tất cả công nhân viên thẩm quyền thuộc khu vực Canterbury-
Bankstown LGA phải đi xét nghiệm mỗi ba ngày một lần để được phép rời khu vực LGA của họ để 
đi làm việc. 

h	 Những người cư ngụ tại khu vực LGAs Fairfield và Cumberland nhưng làm việc ngoài các khu vực 
này như nhân viên y tế hoặc nhân viên chăm sóc người cao niên (aged care workers) (kể cả những 
dịch vụ hỗ trợ cho y tế hoặc chăm sóc người cao niên; chẳng hạn như nhân viên vệ sinh, đầu bếp 
và nhân viên an ninh) phải đi xét nghiệm mỗi ba ngày một lần để được phép đi làm việc ngoài khu 
vực LGA của họ. 

h	 Các yêu cầu xét nghiệm giám sát này sẽ được áp buộc kể từ Thứ Bảy 31 tháng Bảy. Tuy nhiên, các 
công nhân viên thích ứng sẽ có thể bắt đầu kể từ ngày hôm nay để đi xét nghiệm lần thứ nhất. 

Kể từ 12.01am (0g01 sáng), Thứ Bảy 31 tháng Bảy:
h	 Việc xây cất tại các nơi không có người ở (không có cư dân tại công trường) sẽ được mở lại, 

và phải theo luật lệ là mỗi người phải có không gian ít nhất là 4 mét vuông. Các nơi xây cất mà 
có nguy cơ thấp này phải có kế hoạch an toàn COVID được áp dụng, và sẽ áp buộc nghiêm 
ngặt việc tuân thủ. Việc xây cất không thể bắt đầu trở lại tại các khu vực hội đồng thành phố 
Parramatta, Campbelltown, Georges River, Canterbury-Bankstown, Fairfield, Liverpool, Blacktown 
và Cumberland, và công nhân xây dựng cũng sẽ không được phép rời khỏi các khu vực này để đi 
làm việc.

h	 Những người thợ, kể cả công nhân vệ sinh (cleaners) nào có thể làm việc mà không có tiếp xúc 
với cư dân (tuyệt đối không tiếp xúc) cũng sẽ được phép trở lại làm việc (nhưng không quá hơn 2 
người bên trong tòa nhà và 5 người bên ngoài tòa nhà). Nếu việc không tiếp xúc là điều bất khả 
thi (không thể thu xếp được), thì không được phép tiến hành công việc. Các công việc loại này sẽ 
không được cho phép tại các khu vực hội đồng thành phố Parramatta, Campbelltown, Georges 
River, Canterbury-Bankstown, Fairfield, Liverpool, Blacktown và Cumberland, và các công nhân sẽ 
không được phép rời khỏi các nơi này để đi làm việc.

h	 Sẽ có một biệt lệ dành cho những người độc thân (singles bubble), giúp cho những người sống một 
mình có thể đề cử một người thân hoặc bạn bè được ủy nhiệm thăm viếng họ để hỗ trợ. Các hạn chế 
sẽ áp dụng cho những người cư ngụ tại các khu vực hội đồng thành phố Parramatta, Campbelltown, 
Georges River, Canterbury-Bankstown, Fairfield, Liverpool, Blacktown và Cumberland. 
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https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/authorised-workers

