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CẬP NHẬT CÁC SẮP XẾP VỀ COVID
Trong ngày hôm nay, Chính phủ NSW thông báo những người có sự tiếp xúc gần
gũi với một ca bệnh COVID-19 đã được xác nhận sẽ không cần phải cách ly, miễn
là họ tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế NSW.
Không có thay đổi nào đối với các ca dương tính: yêu cầu cách ly bảy ngày vẫn
được áp dụng cho bất kỳ ai đã ghi nhận kết quả RAT hoặc PCR dương tính.
Từ 6 giờ chiều Thứ Sáu ngày 22 tháng 4, những người có sự tiếp xúc gần gũi (được
định nghĩa là người tiếp xúc trong hộ gia đình hoặc ai được Bộ Y Tế NSW coi là
người có sự tiếp xúc gần gũi) sẽ không phải cách ly, miễn là họ không có triệu
chứng và tuân theo các hướng dẫn sau:
•

Không đến thăm các cơ sở chăm sóc người già, bệnh viện, cơ sở dành cho
người khuyết tật, và cơ sở cải huấn, trừ khi có sự miễn trừ đặc biệt;

•

Đeo khẩu trang khi ở các nơi trong nhà không phải là nhà mình;

•

Làm xét nghiệm RAT mỗi ngày trước khi tiếp xúc gần gũi với ai ngoài hộ gia
đình của mình, nếu được;

•

Tránh tiếp xúc với người già và người bị suy giảm miễn dịch, nếu được;

•

Làm việc tại nhà nếu được;

•

Báo cho chủ nhân/cơ sở giáo dục biết họ là người có sự tiếp xúc gần gũi và
họ không bắt buộc phải cách ly miễn là tuân theo những điều trên.

Những người có sự tiếp xúc gần gũi sẽ cần tuân theo các hướng dẫn trên trong
vòng 7 ngày kể từ lúc ai trong hộ gia đình của họ có kết quả xét nghiệm dương tính
với COVID-19.
Mệnh lệnh y tế công cộng yêu cầu lực lượng lao động chủ chốt phải được chích
ngừa sẽ được hủy bỏ, với yêu cầu chích ngừa dựa trên thẩm định rủi ro theo sức
khỏe và an toàn lao động nghề nghiệp, phù hợp với các khu vực pháp lý khác. Các
mệnh lệnh yêu cầu nhân viên phục vụ người cao tuổi và người khuyết tật phải được
chích ngừa sẽ vẫn có hiệu lực.
Sẽ có sự tham vấn với các bên liên quan, với các chi tiết sẽ được hoàn tất trong
những tuần tới.
Những thay đổi này sẽ có nghĩa là việc các nhân viên thiết yếu được miễn trừ các
quy tắc cách ly sẽ không còn cần tới nữa. Tuy nhiên, những người có sự tiếp xúc
gần gũi sẽ vẫn cần tuân theo bất kỳ biện pháp an toàn nào về COVID-19 đã được
chủ nhân cho áp dụng tại chỗ làm của mình.

Từ ngày 30 tháng 4 năm 2022, du khách quốc tế trở về chưa được chích ngừa sẽ
không phải vào kiểm dịch tại khách sạn. Các yêu cầu hiện tại đối với khách du lịch
đã được chích ngừa đầy đủ, kể cả việc làm Xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh
(Rapid Antigen Test) trong vòng 24 giờ sau khi đến và phải tuân theo các hướng
dẫn của Bộ Y Tế NSW, sẽ được nới rộng tới du khách chưa được chích ngừa.
Giới hạn số người trên phương tiện chuyên chở công cộng cũng sẽ được hủy bỏ,
với yêu cầu đeo khẩu trang trên các phương tiện chuyên chở công cộng, máy bay,
và tại các nơi trong nhà ở các phi trường và nhà ga du thuyền được giữ nguyên.
Thủ Hiến NSW là Dominic Perrottet cho biết việc hủy bỏ các quy luật cách ly đối với
người có sự tiếp xúc gần gũi là những thay đổi bình thường để cho chúng ta tiếp tục
tiến tới thoát ra khỏi cơn đại dịch.
Ông Perrottet cho biết: “Những quy luật cách ly này đã là điều cần thiết, nhưng nhờ
tỷ lệ chích ngừa cao của chúng ta, chúng tôi có thể công bố những thay đổi này
trong ngày hôm nay”.
“Điều này sẽ giúp giải tỏa ngay lập tức cho rất nhiều lực lượng lao động và doanh
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu nhân công khi mọi người buộc
phải cách ly vì họ có sự tiếp xúc trong hộ gia đình.
“Khi đại dịch thay đổi thì sự đáp ứng của chúng tôi cũng thay đổi, và đây là một ví dụ
khác là chúng tôi có thể có những thay đổi cần thiết một cách an toàn và thận trọng.”
Bộ trưởng Y Tế Brad Hazzard cho biết mọi người vẫn cần phải thận trọng để bảo vệ
những người dễ bị bệnh trong cộng đồng.
Ông Hazzard nói: “Chúng ta vẫn đang ở trong cơn đại dịch và các quy tắc cơ bản về
việc giữ vệ sinh tay, đeo khẩu trang khi quý vị không thể giữ khoảng cách với người
khác, và ở nhà nếu quý vị có các triệu chứng, vẫn còn được áp dụng.”
“Quan trọng nhất là nếu quý vị vẫn có các triệu chứng thì không nên đến cơ sở
chăm sóc người già, bệnh viện hoặc đi thăm người thân lớn tuổi.”
Cùng với những thay đổi này, Chính phủ NSW cũng đang làm việc với các giới chức
y tế để hoàn tất các sắp xếp về trường học trước khi Học kỳ 2 bắt đầu, và thông tin
thêm về vấn đề này sẽ được công bố trong những ngày tới.
Để chuẩn bị cho mùa đông, Chính phủ NSW cũng sẽ tiếp tục bảo đảm có sẵn Xét
nghiệm Kháng nguyên Nhanh (RAT) để giúp bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị bệnh, kể
cả người khuyết tật, trẻ em, và thanh thiếu niên được chăm sóc ngoài nhà, các cộng
đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ và các cộng đồng Thổ dân dễ bị bệnh.
Các bộ RAT này sẽ được phân phối tới những người và nhà cung cấp dịch vụ liên
hệ thông qua các cơ quan Cộng Đồng Mạnh Hơn của Bộ Tư Pháp và Cộng Đồng.
Những người từ 16 tuổi trở lên có thể được chích liều thuốc tăng cường sau ba
tháng kể từ khi chích liều thuốc thứ hai với bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào. Quý vị
có thể xin hẹn chích ngừa COVID-19 hoặc chích tăng cường tại
https://www.nsw.gov.au/covid- 19/vaccination/get-vaccinated.
Có thêm thông tin tại nsw.gov.au.
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