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Thứ Năm, 7 tháng Năm, 2020 

 

THÀNH PHỐ MỞ CỬA SÂN TENNIS, HANDBALL NHƯNG YÊU CẦU 

GIỮ KHOẢNG CÁCH XÃ HỘI 

Bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 8 tháng Năm, tất cả các sân tennis và bóng ném (handball court), 

thuộc tại Thành phố Garden Grove sẽ mở lại nhưng với những giới hạn của giữ khoảng cách xã 

hội (social distancing.)  Việc mở lại một phần các công viên sau khi Thống đốc Gavin Newson triển khai 

Giai đoạn 2 quá trình phục hồi kinh tế bằng cách mở lại các doanh nghiệp và không gian công cộng có 

nguy cơ rủi ro thấp (low-risk businesses) dự kiến sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu này. 

Thành phố sẽ lắp đặt biển báo tại tất cả các sân tennis của công viên phác thảo các hướng dẫn 

giữ khoảng cách xã hội với khoảng cách ít nhất 6 feet giữa các cá nhân, với các hạn chế khác bao gồm: 

• Không chơi đôi 2 người (double play), chỉ chơi đơn (single play); 

• Không tụ tập hoặc nán lại trên hoặc gần các sân chơi trước hoặc sau khi chơi; 

• Không lai vãng ở sân tennis nếu không chơi; 

• Không đến chơi nếu có các triệu chứng bệnh hoặc tiếp xúc trong 14 ngày qua với người bị COVID-

19; 

• Và, tuân thủ các khuyến nghị khác của Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ như không nhặt bóng  
 

bằng tay, không dùng chung vợt hoặc dụng cụ cá nhân, không bắt tay hoặc đánh bóng cao,  
 

và tránh chạm vào cổng, hàng rào, ghế dài và các tiện nghi khác của sân chơi.    
  

     Để biết thêm thông tin, xin gọi cho ban Phục vụ cộng đồng Thành phố Garden Grove  

 
tại (714) 741-5200, hoặc email về recreation@ggcity.org, hoặc tại trang Facebook 

 
@gardengroveparksandrec.                                                                                                       
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