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Công bố của Ủy viên Cảnh sát NSW Mick Fuller về việc triển khai nhân sự của Lực lượng Quốc phòng Úc 
(ADF). 

Lực lượng Cảnh sát NSW đang mở rộng đáng kể các hoạt động về an sinh và tuân thủ trong thời COVID-19 ở 
Sydney trong những ngày tới, và tôi đã xin 300 nhân viên từ ADF để tăng cường dấu vết hoạt động của chúng 
tôi. 

Điều này có nghĩa là các cảnh sát viên sẽ được nhân viên ADF hỗ trợ khi họ giao các gói thực phẩm, tiến hành 
các cuộc gõ cửa về an sinh và kiểm tra việc tuân thủ các mệnh lệnh ở tại nhà và tự cách ly. 

Hoạt động này sẽ do Lực lượng Cảnh sát NSW lãnh đạo và quản lý. 

ADF sẽ hiện diện với vai trò hỗ trợ dưới sự hướng dẫn của Lực lượng Cảnh sát NSW. 

Hoạt động này sẽ tập trung vào an sinh của cộng đồng và bảo đảm việc tuân thủ các mệnh lệnh ở tại nhà do 
Bộ Y Tế NSW ban hành đối với một số người. 

ADF đã cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu trong 18 tháng qua – nhất là trong chiến dịch tại biên giới hồi năm ngoái, 
chiến dịch cách ly tại khách sạn còn đang tiếp diễn và trợ giúp cung cấp hỗ trợ hậu cần tại Trung tâm Điều 
hành Cảnh sát. 

Trước đây ADF cũng đã hỗ trợ trong việc ứng phó với nạn cháy rừng và lũ lụt. 

Lực lượng Cảnh sát NSW sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng để bảo đảm an sinh và an toàn cho tất cả mọi 
người tại NSW. 

 


