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            CÁC KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI Ở QUẬN CAM MỞ CỬA TRỞ LẠI 

    Bộ Y tế California đã ban hành cập nhật cho phép các sân chơi ngoài trời (outdoor 

playgrounds) hiện có thể mở cửa trở lại.  Cư dân cần tuân thủ các yêu cầu nhất định 

sau đây: 

 Đeo khẩu trang: Tất cả mọi người từ hai tuổi trở lên nên đeo khẩu trang che mặt 

 Duy trì khoảng cách: Duy trì khoảng cách xã hội 6 feet giữa các cá nhân từ các hộ 

gia đình khác nhau và ngăn chặn sự đông đúc của trẻ em 

 Không Ăn Uống: Không ăn uống trong sân chơi để đảm bảo luôn đeo khẩu trang. 

 Rửa tay: Rửa hoặc vệ sinh tay của bạn trước và sau khi bạn đến  

 Lên kế hoạch: Ghé thăm công viên vào các thời điểm hoặc ngày khác nhau để tránh 

đám đông và chờ đợi. 

 Biết Khi Nào Nên Ở Nhà: Những người cao tuổi và những người có bệnh lý tiềm ẩn 

nên tránh sân chơi khi có mặt những người khác. 

 Chia sẻ không gian sinh hoạt: Để tránh đông đúc và cho phép mọi người sử dụng 

không gian này, vui lòng chỉ tới trong 30 phút khi những người khác đang đợi. 

    Các câu hỏi liên quan đến các công viên Garden Grove, hãy liên lạc với Ban Phục   

vụ Cộng đồng của Thành phố theo số (714) 741-5200.                         
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