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COVID-19 & HEALTH INFORMATION 

 

Cập nhật tin tức ứng phó COVID-19 vào ngày 15 tháng 2 năm 2021 

Những điều chính cần lưu ý: 

• New Zealand sẽ chuyển sang Giai đoạn 2 của kế hoạch Omicron từ 11:59 tối Thứ Ba, ngày 15 

tháng Hai. 

• Chương trình miễn tiếp xúc gần bắt đầu ở Giai đoạn 2. 

• Hoàn tất việc tiêm vắc xin tăng cường ở tất cả cơ sở khu dân cư chăm sóc người lớn tuổi. 

 

Cập nhật kế hoạch Omicron và Giai đoạn 2  

 

• Ở Giai đoạn 2, thời gian tự cách ly đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với 

COVID-19 giảm từ 14 xuống 10 ngày. Thời gian tự cách ly đối với những người tiếp xúc trong 

gia đình của họ cũng giảm xuống còn 10 ngày, trừ khi bản thân họ có kết quả dương tính. 

• Thời gian tự cách ly đối với những người tiếp xúc gần giảm từ 10 xuống 7 ngày. Điều đó bao 

gồm tất cả tại MIQ, lưu ý rằng sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp. 

• Những người tiếp xúc gần gũi, không có triệu chứng, đã tiêm phòng, làm việc trong các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ quan trọng đã đăng ký có thể tiếp tục làm việc thay vì cách ly nếu họ có 

kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hàng ngày. 

• Khi một kinh doanh hoặc dịch vụ quan trọng đã đăng ký chương trình miễn trừ tiếp xúc gần 

với ca nhiễm, nhân viên tiếp xúc gần mà không có triệu chứng sẽ có thể đến nhà cung cấp dịch 

vụ chích vắc xin trong cộng đồng đến nhận một gói bao gồm 10 xét nghiệm kháng nguyên 

nhanh. 

• Các câu trả lời cho các câu hỏi thường về Omicron phase 2 được đính kèm. 

 

Cập nhật tiêm vắc xin tăng cường 

• 95% người trên 65 tuổi đã tiêm 2 liều và 85% hiện đã được tiêm vắc xin tăng cường.  

• Chính phủ cũng đang tăng cường việc kiểm tra nhân viên chăm sóc người già ở khu dân cư khi 

chúng tôi chuyển sang Giai đoạn 2 và sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai làm việc hoặc sống trong các 

cơ sở này có các triệu chứng sẽ được ưu tiên làm xét nghiệm PCR. 

 

Thông tin bằng các ngôn ngữ khác và các định dạng thay thế 

Bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin về COVID-19 bằng 27 ngôn ngữ và 4 định dạng thay thế trên trang 

web Unite Against COVID-19. Thông tin chính bao gồm: 

• COVID-19 Kế hoạch Cô lập  

• Nhận tiêm vắc xin tăng cường  

• Bảo vệ con bạn khỏi COVID-19 

• Đeo khẩu trang 

• Thử nghiệm COVID-19 

• Hỗ trợ nếu bạn nhận được COVID-19 

• Hỗ trợ cho các cá nhân và gia đình 

Nguồn thông tin từ Nhóm COVID-19, Vụ Phủ Thủ tướng và Nội các 


