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NSW ĐỐI DIỆN VỚI ĐỢT COVID-19 MỚI NHẤT
Tất cả mọi người ở NSW đều được yêu cầu bảo đảm mình đã cập nhật trong việc chích
ngừa COVID-19, và làm theo các hành vi an toàn về COVID trong khi làn sóng lây lan các
biến thể phụ Omicron BA.4 và BA.5 tiếp tục phát triển.
Có lo ngại là số ca bệnh nặng và số người chết sẽ tăng lên đáng kể trừ khi có thêm nhiều
người ngay bây giờ đi chích ngừa tăng cường và làm theo các hành vi an toàn về COVID.
Bộ trưởng Y tế Brad Hazzard cho biết số liệu cho thấy 56% (1.232) ca tử vong liên quan
đến COVID trong năm nay là những người chỉ chích ngừa từ hai liều trở xuống.
Ông Hazzard nói: “Chúng ta đang ở giai đoạn đầu của đợt Omicron thứ ba, có thể đạt tới
đỉnh vào cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám. Sự gia tăng lây lan này trong cộng đồng dẫn
tới nguy cơ gia tăng đáng kể đối với những người không cập nhật trong việc chích ngừa,”.
“Cách tốt nhất quý vị có thể bảo vệ cho mình khỏi bị bệnh nặng hoặc tệ hơn nữa là chích
ngừa mọi thứ quý vị có thể chích được.”
Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát việc Chích ngừa Toàn quốc, nếu được
chích ngừa đầy đủ, quý vị được bảo vệ tới 65% tốt hơn để khỏi phải nhập viện hoặc chết vì
Omicron so với việc chỉ được chích ngừa có hai mũi thuốc mà thôi.
Giám đốc Y tế NSW, Bác sĩ Kerry Chant, cho biết ngoài việc đăng ký đi chích ngừa tăng
cường, mọi người nên làm theo lẽ thông thường và đeo khẩu trang tại các nơi công cộng ở
trong nhà là nơi không thể giữ khoảng cách với người khác.
Bác sĩ Chant cho biết: “Đeo khẩu trang, giữ vệ sinh tay, ở nhà khi bị bệnh, làm xét nghiệm khi
có triệu chứng, giữ khoảng cách với người khác, tất cả những biện pháp này không phải là
điều mới mẻ đối với chúng ta,”.
“Trừ khi chúng ta chung sức lại với nhau, làn sóng mới này sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các
trường học và doanh nghiệp giống như BA.1 đã làm trước kia, khiến hàng ngàn nhân viên
phải nghỉ việc”.
Người cao niên và người có bệnh tiềm ẩn được nhắc nhở hỏi bác sĩ gia đình hoặc chuyên
gia y tế về thuốc kháng vi-rút nếu bị nhiễm COVID-19. Thuốc kháng vi-rút hoạt động tốt nhất
khi dùng trong vòng năm ngày kể từ khi bắt đầu có các triệu chứng.
Thuốc chích ngừa COVID-19 tăng cường được khuyến cáo nên chích đối với người từ 16
tuổi trở lên đã được chích lần chót trong đợt chích ngừa căn bản ít nhất ba tháng trước.
Để tìm nơi chích ngừa ở gần quý vị nhất, truy cập nsw.gov.au.
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