
Hầu hết các quy tắc COVID-19 đã kết thúc
nhưng vẫn cần quản lý sự lây lan của vi-rút 

này

1. Từ 11:59 tối ngày 12 tháng 9 năm 2022, hệ thống phòng chống COVID-
19 “đèn giao thông” sẽ được gỡ bỏ.

2. Những người bị dương tính với COVID-19 vân cẩn phi cách ly 7 
3. Đối với những người tiếp xúc gần trong gia đình, 5 ngày cần xét 

nghiệm kháng nguyện nhanh một lần
4. Nếu âm tính thì có thể sinh hoạt bình thường

3. Không có sự yêu cầu đeo khẩu trang trừ khi đi đến những các cơ sở y 
tế như bệnh viện, bác sĩ gia đình, tiệm thuốc, và các viện dưỡng lão

4. Các nơi như chỗ làm hoặc Marae vẫn sẽ yêu cầu mình đeo khẩu trang 
khi đến

5. Các quy định của nhà nước về việc tiêm vắc xin sẽ hết
6. Lực lượng lao động cuối cùng được Chính phủ quy định tiêm vắc xin là 

nhân viên làm trong lĩnh vực y tế và khuyết tật 
7. Quy định này sẽ kết thúc lúc 11:59 tối, ngày 26 tháng 9 năm 2022.
8. Một số công ty/ cơ quan có thể yêu cầu nhân viên phải tiêm vắc xin do 

trách nhiệm của họ theo luật an toàn và sức khỏe.

6. Vào 11:50 tối, ngày 12 thang 9 nam 2022 , tất cả quy định về việc tiêm 
vắc xin và xét nghiệm cho những khách du lịch nước ngoài đến NZ và 
các phi hành đoàn sẽ kết thúc 

7. Những du khách nước ngoài đến NZ sẽ được nhân xét nghiệm kháng 
nguyên nhận miễn phí tại sân bay và sẽ được khuyến khích để xét 
nghiệm vào ngày 1 vay ngay 5/6

7. Thuốc chống vi rút sẽ được cung cấp miễn phí cho bất kỳ người New 
Zealand từ 65 tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-
19.

8. Đối với các dân tộc Maori và Thái Bình Dương, những loại thuốc này sẽ 
có sẵn miễn phí cho bất kỳ ai từ 50 tuổi trở lên.

9. Ngoài ra, bất kỳ ai có ba tình trạng sức khỏe có nguy cơ cao đều được 
nhận thuốc chống vi rút miễn phí.

8. Chính phủ NZ đã mua thêm 40,000 liều thuốc chống virut và sẽ có 
trong nước vào những tuần sắp tới. 
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