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CÔNG BỐ CỦA GLADYS BEREJIKLIAN, JOHN
BARILARO VÀ BRAD HAZZARD về việc HẠN CHẾ VỀ
COVID-19 ĐÃ ĐƯỢC NỚI RỘNG Ở NSW
Để bảo vệ cư dân NSW tránh cơn bộc phát COVID-19 đang tiến triển, lệnh phải ở
trong nhà hiện nay sẽ được nới rộng ra trên toàn bộ vùng Greater Sydney kể cả Blue
Mountains, Central Coast và Wollongong kể từ 6 giờ chiều ngày hôm nay (26 tháng
6) đến 11 giờ 59 phút tối Thứ Sáu, 9 tháng 7.
Theo sự cố vấn y khoa cập nhật của Giám đốc Y tế, Bác sĩ Kerry Chant về nguy cơ
ngày càng tăng đối với cộng đồng, lệnh phải ở trong nhà sẽ áp dụng cho tất cả mọi
người ở Greater Sydney kể cả Blue Mountains, Central Coast và Wollongong.
Mọi người ở Greater Sydney phải ở trong nhà trừ khi có lý do thiết yếu.
Những lý do để quý vị có thể ra khỏi nhà gồm có:
• Đi mua sắm thực phẩm hoặc các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu khác;
• Để được chăm sóc y khoa hoặc vì nhu cầu hoàn cảnh cá nhân đặc biệt (mọi
người có thể rời khỏi nhà để chích ngừa COVID-19, trừ khi quý vị được xác
định là người có sự tiếp xúc gần gũi);
• Để tập thể dục ngoài trời theo nhóm từ 10 người trở xuống;
• Để làm việc hoặc học tập thiết yếu, khi quý vị không thể làm việc hoặc học tập
tại nhà.
Không được phép chơi các môn thể thao cộng đồng trong thời gian này. Không được
tổ chức đám cưới kể từ 11 giờ 59 phút tối ngày Chủ nhật 27 tháng 6. Tang lễ sẽ được
giới hạn tối đa là 100 người, với bốn mét vuông cho mỗi người, và phải đeo khẩu trang
trong nhà.
Tại tất cả những nơi khác trong NSW, những hạn chế sau đây sẽ được áp dụng:
• Những người đã từng ở trong vùng Greater Sydney (kể cả Blue Mountains,
Central Coast và Wollongong) kể từ ngày 21 tháng 6 trở về sau phải tuân
theo lệnh ở trong nhà trong khoảng thời gian 14 ngày sau khi rời khỏi Greater
Sydney.
• Tối đa 5 khách tới nhà thăm – kể cả trẻ em;
• Bắt buộc phải đeo khẩu trang ở tất cả các nơi trong nhà không phải là chỗ ở,
kể cả tại chỗ làm và tại các sự kiện được tổ chức ngoài trời;
• Không được đứng khi uống tại các địa điểm trong nhà;
• Không được phép để khách tham dự hát và hợp xướng tại các nơi trong nhà
hoặc giáo đoàn hát tại những nơi thờ phượng trong nhà;

•
•
•
•

Không được phép khiêu vũ tại các nơi chiêu đãi trong nhà hoặc tại các hộp
đêm, tuy nhiên, được phép khiêu vũ trong các đám cưới dành riêng cho tiệc
cưới mà thôi (không quá 20 người);
Các lớp học khiêu vũ và thể dục giới hạn 20 người trong mỗi lớp (phải đeo
khẩu trang);
Quy tắc bốn mét vuông cho mỗi người sẽ lại được áp dụng cho tất cả các nơi
trong nhà và ngoài trời, kể cả tại các đám cưới và đám tang;
Các sự kiện ngồi ngoài trời, có bán vé vào cửa sẽ được giới hạn ở 50 phần
trăm sức chứa;

Chúng tôi đã luôn cho biết là chúng tôi sẽ không ngần ngại hạn chế thêm nữa để
bảo vệ cư dân NSW.
Chúng tôi hiểu đây là lúc khó khăn cho tất cả mọi người, tuy nhiên chúng tôi cần
thực hiện các bước này ngay để ngăn chặn cơn bộc phát này.
Cư dân trên khắp NSW chỉ nên tới Greater Sydney nếu có lý do thiết yếu mà thôi.
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