
                                      
 

                           Để phổ biến trên các phương tiện truyền thông 
      Văn phòng thông tin liên lạc: (714) 741-5280 

Liên lạc: John Montanchez, (714) 741-5200 

     Ban Phục vụ cộng đồng    

 Thứ Ba, 29 tháng 9, 2020 

 
    TRUNG TÂM THỂ THAO SPORTS AND REC CENTER GARDEN GROVE        

MỞ CỬA HÔM NAY VÀ NGÀY MAI ĐỂ CỘNG ĐỒNG TRÁNH NẮNG 
 

 Khi nhiệt độ tăng cao có thể nguy hiểm đối với người cao niên và trẻ em, đặc biệt là nếu 

nhà không có máy điều hòa không khí (máy lạnh.)  Trung tâm Garden Grove Sports and Rec 

Center, tọa lạc tại 13641 Deodara Drive sẽ mở máy lạnh để cộng đồng trú nắng vào ngày Thứ 

Ba, 29 tháng 9, và Thư Tư, 30 tháng 9, từ 11:00 giờ trưa đến 5:00 giờ chiều. 

 Mọi người đều có thể tới để tránh nắng tại trung tâm có máy lạnh.  Cư dân sẽ được sử dụng 

đại sảnh, phòng tập thể dục, phòng đa năng và phòng vệ sinh của trung tâm.  Thức ăn sẽ 

không cung cấp hoặc có sẵn, tuy nhiên, mọi người có thể tự mang thức ăn và dùng bữa trong 

phòng đa năng.  Các vòi uống nước (drinking fountain) sẽ không xài được; nước đóng chai được 

cung cấp theo yêu cầu.  Không được phép mang thú nuôi vào, trừ thú nuôi service animal. 

 Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn 

của quận và tiểu bang, những ai đến trung tâm phải tuân thủ những điều sau: 

• Không đến trung tâm nếu quý vị đang cảm thấy ốm hoặc có các triệu chứng giống như 

cúm. 

• Phải đăng ký tại quầy lễ tân. 

• Phải duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 6 feet với những người khác. 

• Phải ở trong khu vực quy định trừ khi sử dụng nhà vệ sinh. Tất cả các vật dụng cá nhân 

phải ở trong cùng một không gian được chỉ định. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Ban phục vụ cộng đồng ở số (714) 741-5200 

hoặc coi tại ggcity.org/cooling-center. 
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