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Đóng cửa tạm thời tất cả các cơ sở của thành phố 
 

 

ROSEMEAD, CA – Bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 2022, Quản lý Thành phố Gloria Molleda xác nhận 

rằng tất cả các cơ sở của Thành phố sẽ đóng cửa đối với công chúng do các trường hợp COVID-19 gia tăng 

trên toàn thành phố và Quận hạt. Tất cả các cơ sở sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào 

ngày 18 tháng 1 năm 2022. Tất cả các chức năng thiết yếu của thành phố sẽ tiếp tục.  

  

"Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên thành phố và mọi người trong cộng đồng tiếp tục là ưu tiên hàng 

đầu của chúng tôi", Quản lý Thành phố Gloria Molleda cho biết. "Vì những lý do này, chúng tôi sẽ có kế 

hoạch đóng cửa tất cả các cơ sở của Thành phố. Việc đóng cửa tạm thời này sẽ cho phép các dịch vụ thiết 

yếu tiếp tục trong khi giảm thiểu sự lây lan và lây truyền COVID-19". 

 

Trong khi tất cả các cơ sở của Thành phố của chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa đối với công chúng, chúng tôi 

sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ sau: 

• Chương trình Lái xe ngang lãnh bữa trưa cho người cao niên vào thứ Hai và thứ Tư lúc 11:30 sáng 

tại Trung tâm Cộng đồng Garvey, 9108 Garvey Avenue, Rosemead, CA 91770;  

• Các cơ sở Tòa thị chính (626-569-2100) và Trung tâm An toàn Công cộng (626-569-2272) sẽ nhận 

tiền thanh toán qua "Thùng nhận" hoặc chỉ theo lịch hẹn; 

• Khâu Xây dựng (626-569-2130) sẽ tiếp tục tiếp nhận bản kế hoạch và chỉ cấp giấy phép theo lịch 

hẹn; và  

• Tất cả các lớp học Giải trí mùa đông sẽ hoãn lại trong một tuần và sẽ tiếp tục vào ngày 18 tháng 1 

năm 2022.  

 

Quận hạt Los Angeles đang cung cấp qua chương trình Thu thập Xét Nghiệm tại Nhà cho tất cả cư dân một 

bộ dụng cụ tăm bông quẹt mũi thử nghiệm tại nhà. Bộ dụng cụ này được cung cấp miễn phí nếu bạn đáp 

ứng các tiêu chí sau: đã bắt đầu có các triệu chứng COVID-19 hoặc nghĩ rằng bạn đã phơi nhiễm COVID-

19. Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký chương trình này, vui lòng nhấp vào đây.  

 

Vui lòng tiếp tục được thông báo và làm theo tất cả các khuyến nghị từ Các quan chức Y tế Quận hạt và 

Công cộng của chúng ta bằng cách truy cập: 

 

• https://covid19.lacounty.gov 

• http://www.publichealth.lacounty.gov  

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào, vui lòng liên lạc với Nhân viên phân tích quản lý cấp 

cao Daisy Guerrero qua email dguerrero@cityofrosemead.org hoặc qua điện thoại số 626-703-9382. 
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