
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 17 tháng 2 năm 2022 
 

CẬP NHẬT CỦA CHÍNH PHỦ NSW 
VỀ CÁC SẮP XẾP VỀ COVID-19 

Chính phủ NSW đang thực hiện đường hướng nới lỏng các hạn chế một cách uyển 
chuyển và theo từng giai đoạn khi Tiểu bang tiếp tục có sự đáp ứng thận trọng trong 
việc kiểm soát COVID-19. 

 

Kể từ bắt đầu ngày Thứ Sáu, 18 tháng 2 năm 2022, có các điều chỉnh sau đối với 
sự sắp xếp hiện nay: 

 

• Không có giới hạn về mật độ số người (trước đây là 2 mét vuông cho mỗi người 
tại các địa điểm tiếp khách); 

• Đăng ký bằng mã QR sẽ chỉ cần tại các hộp đêm, và tại tất cả các lễ hội âm nhạc 

có hơn 1.000 người. Các bệnh viện, cơ sở dành cho người già và người khuyết 

tật có thể dùng các hệ thống hiện có của họ để ghi lại chi tiết khách tới thăm; 

• Được phép ca hát và nhảy múa ở tất cả mọi nơi, ngoại trừ tại các lễ hội âm nhạc 

là nơi mà ca hát và nhảy múa có thể bắt đầu từ ngày 25 tháng 2; 

• Khuyến cáo làm việc tại nhà sẽ thay đổi và sẽ tùy theo quyết định của chủ nhân. 

 

Kể từ bắt đầu ngày Thứ Sáu, 25 tháng 2 năm 2022, có các điều chỉnh sau đối với 
các sắp xếp này: 

 

• Khẩu trang sẽ chỉ bắt buộc phải đeo trên các phương tiện chuyên chở công 

cộng, máy bay, và ở các nơi trong nhà tại phi trường, bệnh viện, cơ sở chăm sóc 

người già và người khuyết tật, cơ sở cải huấn và lễ hội âm nhạc tổ chức trong 

nhà có trên 1.000 người; 

• Khẩu trang được khuyến khích đeo ở các nơi trong nhà khi quý vị không thể duy 

trì khoảng cách an toàn với người khác, và khi khách hàng đối diện với nhân 

viên bán lẻ để bảo vệ người dễ bị bệnh phải vào các cơ sở và dịch vụ này; 

• Mỗi cơ quan Chính phủ Tiểu bang sẽ xem xét nơi nào nhân viên tiếp khách nên 

đeo khẩu trang, và sẽ thực hiện việc này khi cần; và 

• Giới hạn tối đa 20.000 người trong các lễ hội âm nhạc sẽ bị loại bỏ, cho phép ca 

hát và nhảy múa. Yêu cầu về việc chích ngừa sẽ vẫn áp dụng cho các lễ hội âm 

nhạc tổ chức trong nhà có trên 1.000 người, với những người tham dự phải 

chích ít nhất hai mũi thuốc chích ngừa COVID-19. 

 
Dominic Perrottet 
Premier of New South Wales 

Paul Toole 
Deputy Premier, Minister for Regional New South Wales and 
Minister for Police 

Brad Hazzard 
Minister for Health 
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Việc cách ly tại khách sạn đối với những du khách không chích ngừa trở về Úc sẽ 

giảm từ 14 xuống còn 7 ngày kể từ ngày 21 tháng 2. 

 

Với tỷ lệ nhập viện và vào hồi sức cấp cứu giảm bớt và số người chích thuốc ngừa 

tăng cường hiện tăng lên trên 50%, tỷ lệ phẫu thuật không khẩn cấp đã bắt đầu được 

thực hiện lại theo từng giai đoạn ở tất cả các bệnh viện công NSW, và sẽ được tăng 

dần từ tháng Hai đến tháng Ba. 

 

Thủ Hiến Dominic Perrottet cho biết Chính phủ NSW đang tiếp tục áp dụng đường 

hướng uyển chuyển và thận trọng để bảo vệ cộng đồng và hệ thống y tế của chúng ta. 

 

Ông Perrottet cho biết: “Chúng tôi không muốn có những hạn chế lâu hơn mức cần 

thiết, và với tỷ lệ nhập viện và vào hồi sức cấp cứu trên đà giảm bớt, bây giờ là lúc 

thích hợp để thực hiện những thay đổi hợp lý,”. 

 
“Khi chúng ta tiếp tục thoát ra khỏi cơn đại dịch, chúng tôi đang bảo đảm là chúng tôi 
giữ mọi người được an toàn và có việc làm, để cuộc sống có thể trở lại bình thường 
càng nhanh và càng an toàn càng tốt.” 
 
“Nhân viên y tế tuyến đầu của chúng ta đã làm việc tuyệt vời để bảo vệ cộng đồng, và 
chúng tôi cần mọi người cố gắng và làm điều đúng đắn, và chích mũi thuốc ngừa tăng 
cường để giúp giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.” 
 
Phó Thủ Hiến Paul Toole cho biết Chính phủ NSW đã cố gắng làm việc để đạt được 
sự cân bằng đúng mức giữa việc mở cửa lại Tiểu bang và giữ an toàn cho mọi người. 
 
Ông Toole nói: “Các cộng đồng miền quê đã mở rộng vòng tay chào đón du khách trở 
lại, và sự tự do rộng rãi hơn này là thắng lợi lớn cho tất cả những ai đã làm điều đúng 
đắn để đưa chúng ta tới mức này,”. 

 
“Sự đáp ứng thận trọng này sẽ tiếp lại sinh lực cho các cộng đồng miền quê chúng ta, 
với các cuộc trình diễn vùng quê, lễ hội và các sự kiện chính khác có thể trở lại, lớn 
hơn bao giờ hết.” 
 
Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard cho biết chúng ta cần mọi người góp phần trong khi phải 
đối phó với những thử thách mà cơn đại dịch tiếp tục đem tới cho chúng ta. 
 
Ông Hazzard nói: “Khi chúng ta đang tiến dần vào giai đoạn dịch bệnh từng vùng của 
cơn đại dịch COVID-19, những thay đổi này đang khiến chúng ta quay trở lại cuộc 
sống trước đây được nhiều hơn, nhưng tất cả chúng ta vẫn cẩn thận là hơn”. 
 
“Kết quả tốt nhất vẫn là tránh nhiễm vi rút bằng cách bảo vệ bản thân, gia đình và 
cộng đồng bên ngoài.” 
 
Những người từ 16 tuổi trở lên có thể chích mũi thuốc ngừa tăng cường ba tháng sau 
khi chích mũi thuốc thứ hai với bất kỳ loại thuốc chích ngừa COVID-19 nào. Quý vị có 
thể xin hẹn chích ngừa COVID-19 hoặc chích ngừa tăng cường tại 
www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/get- vaccinated. 

 

Có thêm nhiều thông tin tại nsw.gov.au. 
 

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: Ian Paterson | Thủ Hiến | 0438 748 501 
Ella Smith | Phó Thủ Hiến | 0428 745 348 

Julie Garvey | Bộ Trưởng Hazzard | 0448 569 746 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=GRs3YMGfL4sdMCKLCVrPdBoRiws319mwl1URm0WSNGM%3D&amp;reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2Fcovid-19%2Fvaccination%2Fget-vaccinated&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=GRs3YMGfL4sdMCKLCVrPdBoRiws319mwl1URm0WSNGM%3D&amp;reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nsw.gov.au%2F&amp;data=04%7C01%7CEmma.Schiller%40dpc.nsw.gov.au%7C7c81c43122ee4997ef4d08d99d96a690%7C1ef97a68e8ab44eda16db579fe2d7cd8%7C0%7C0%7C637714092665717648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=cHd9HQbodqHu4UEZau4LMfLqTwoey68qZPED%2FtLch%2Bc%3D&amp;reserved=0

