Cập nhật tin tức từ thành phố
Ngày 2 đến ngày 19 tháng 5 năm 2020
Vancouver và phần còn lại của B.C. đang bước vào giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19, với việc mở lại và
phục hồi bắt đầu diễn ra chậm. Thành phố đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo này và tiếp tục công việc của
chúng tôi để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và giữ cho Vancouver an toàn cho tất cả cư dân của chúng ta.
MỚI! Các trang web bằng tiếng Trung, tiếng Ba Tư và tiếng Tagalog hiện có trên trang web của thành phố
Vancouver, cung cấp thông tin cho phản hồi và phục hồi COVID-19.
DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ
Lệnh đóng cửa dịch vụ bàn nhà hàng kết thúc
Thành phố đã hủy bỏ lệnh phát hành vào ngày 20 tháng 3, đóng cửa tất cả các dịch vụ nhà hàng để ngăn chặn
sự lây lan của COVID-19. Các nhà hàng Vancouver hiện sẽ tuân chỉ thị mới của Tỉnh cho phép các cơ sở dịch vụ
thực phẩm mở lại dịch vụ trực tiếp trong các điều kiện mới kể từ ngày 19 tháng 5.
Thành phố sẽ chấp nhận đơn xin giấy phép sử dụng hiên tạm thời cho nhà hàng và sẽ tiến hành đánh giá giấy
phép sử dụng. Thông tin chi tiết sẽ sớm được cung cấp. Nhân viên cũng đang tham gia với các Hiệp hội kinh
doanh ở mỗi khu phố để xác định các không gian công cộng, bao gồm cả vỉa hè và bãi đậu xe, có thể được tái
sử dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương.
Đám cưới tại Tòa thị chính
Với những hạn chế về các cuộc tụ họp lớn và các biện pháp xa cách vật lý do hậu quả của đại dịch, nhiều đám
cưới được lên kế hoạch cho năm nay đã phải hủy bỏ hoặc hoãn lại. Đối với những người vẫn muốn kết hôn,
Thành phố đang cung cấp các địa điểm tại Thành phố để tổ chức đám cưới siêu nhỏ với tối đa 10 người.
Ngân sách của thành phố và sở cảnh sát thành phố Vancouver
Vì Thành phố đang phải đối mặt với sự thiếu hụt ngân sách hoạt động đáng kể vào năm 2020 do đại dịch, nhân
viên đã xác định một loạt các biện pháp để giảm chi phí. Các biện pháp này bao gồm một động thái nhằm giảm
ngân sách của Cảnh sát Vancouver một phần trăm vào năm 2020.

Giấy phép liên thành phố đầu tiên cho thuê xe
Thành phố đã cấp giấy phép kinh doanh liên thành phố (IMBL) đầu tiên cho Kabu-Ride Inc (Kabu). IMBL này
cho phép Kabu đón và trả khách trên khắp Lower Mainland bằng một giấy phép kinh doanh.
Xây dựng đường Oak
Đội ngũ thành phố đang lắp đặt một đường ống nước mới trên đường Oak giữa đại lộ 71 và 64 để thay thế
đường ống nước cũ và tăng khả năng chống cháy. Làn đường xe chạy sẽ được giảm dọc theo các lối này cho
đến khi dự án hoàn thành vào cuối tháng 7 năm 2020.

CÔNG VIÊN VÀ GIẢI TRÍ
Sân gôn và sân tennis mở cửa trở lại
Sau khi mở cửa trở lại tại các sân gôn Fraserview và McCleery, Sân gôn Langara đã mở cửa trở lại để sử dụng
công cộng vào ngày 15 tháng 5. Sân quần vợt và bóng ném cũng đang mở cửa trở lại trong các khu phố trên
khắp Vancouver theo cách tiếp cận theo giai đoạn, với 53 sân được mở trên bảy địa điểm.
Mở cửa hồ bơi ngoài trời bị trì hoãn
Ủy ban Công viên Vancouver sẽ trì hoãn việc mở năm bể bơi ngoài trời hàng năm và sẽ không cung cấp ngay
nhân viên cứu hộ tại chín bãi tắm trong khi họ xem xét cách bảo vệ người bơi và nhân viên khỏi nguy cơ
COVID-19. Các bãi biển Vancouver vẫn mở nhưng nhân viên cứu hộ hiện không làm nhiệm vụ và bè tại các bãi
biển ở Vịnh English, Jericho, Kitsilano và Locarno chưa được lắp đặt.
DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG VÀ TIẾP CẬN THỰC PHẨM
Nhà vệ sinh di động mới
Ba phòng vệ sinh di động tạm thời sẽ được nhân viên và giám sát đã được lắp đặt tại Downtown Eastside và
trên Kingsway để cải thiện khả năng tiếp cận các cơ sở an toàn và vệ sinh. Các phòng vệ sinh di động này sẽ
thay thế các cửa hàng gốm sứ và trạm rửa tay di động, ban đầu được lắp đặt để đáp ứng khẩn cấp COVID-19.
Tin tức thực phẩm
● Với COVID-19 hạn chế quyền truy cập vào thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu khác, cộng đồng doanh
nghiệp xã hội Vancouver đã hợp tác để cung cấp viện trợ quan trọng cho những người bị ảnh hưởng
nặng nề nhất bởi đại dịch.
● Các tổ chức từ thiện và doanh nghiệp trên khắp Vancouver cũng sẽ cùng nhau hỗ trợ cư dân có nhu cầu
tiếp cận thực phẩm miễn phí và chi phí thấp.
● Một bản đồ thực phẩm mới đã được đưa ra để hiển thị hơn 50 địa điểm cho những cư dân cần thực
phẩm miễn phí hoặc chi phí thấp. Bản đồ này, sẽ được cập nhật thường xuyên, sẽ sớm có sẵn bằng các
ngôn ngữ khác nhau và ở định dạng tương tác, dựa trên trang mạng.
Sinh viên hỗ trợ cho thanh thiếu niên
Các sinh viên địa phương đã thu thập các tài nguyên và quyên góp thời gian của họ để cung cấp cho trẻ em
Vancouver tài liệu học tập và hoạt động trong thời gian tự cô lập với hy vọng thúc đẩy việc học tập và vui chơi
cho trẻ em.
Lắng nghe về những gì xảy ra
Chúng tôi đánh giá cao có rất nhiều thông tin lưu hành tại thời điểm này và không phải tất cả thông tin đều đến
từ các nguồn được xác minh. Tất cả các cập nhật của chúng tôi sẽ được ghi chú trong các bản phát hành tin
tức của chúng tôi, trên trang web của chúng tôi và các nguồn cung cấp dữ liệu xã hội đã được xác minh của
chúng tôi.

Hãy chia sẻ với những người khác và họ có thể đăng ký để cập nhật tại đây

Trang mạng: vancouver.ca/covid19
Gửi ý kiến tại đây
Gọi cho chúng tôi: 3-1-1, cho các câu hỏi không khẩn cấp về phản hồi của thành phố về COVID-19, có thông
dịch trong các ngôn ngữ khác nhau.
9-1-1 chỉ nên được gọi trong trường hợp khẩn cấp.

