
THÁNG 4 
Cập nhật 
Vi-rút corona (COVID-19)
Thay đổi cách chúng tôi cung cấp dịch vụ hội đồng thành phố

Dưới đây là một số cách chúng tôi hiện thích nghi với tình huống COVID-19* 

DỊCH VỤ SẼ TIẾP TỤC DỊCH VỤ SẼ THAY ĐỔI ĐÃ NGƯNG HOẶC HỦY BỎ

•  Đổ rác và thu gom rác thải
•  Cắt cỏ
•  Tỉa cây cành
•  Các buổi chủng ngừa
•  Giao khẩu phần ăn
•  Trợ giúp tại nhà cho khách 

hàng diện dịch vụ chăm 
sóc người cao niên

•  Quản lý động vật
•  Bảo trì đường lộ
•  Các dự án xây dựng

•  Trường mầm non

•  Các cuộc hẹn y tế bà mẹ 
và trẻ em, qua điện thoại

•  Thư viện - truy cập yprl.
vic.gov.au/eLibrary để 
mượn sách điện tử 
(ebook), sách thâu âm 
(audiobook), tạp chí kỹ 
thuật số và phim phát trực 
tuyến

•  Đăng ký thú cưng, xét 
duyệt trực tuyến

•  Dịch vụ trợ giúp thanh 
thiếu niên, qua điện thoại

•  Dịch vụ xây dựng và quy 
hoạch, trực tuyến

•  Giấy phép đậu xe người 
khuyết tật, qua bưu điện 
hoặc email

•  Các văn phòng hội đồng 
thành phố

•  Các trung tâm cộng đồng
•  Các thư viện (dịch vụ trực 

tuyến)
•  Sân chơi, công viên trượt 

ván và khu vực nướng thịt 
(BBQ)

•  Hồ bơi và phòng tập thể 
dục dụng cụ (trong nhà và 
ngoài trời)

•  Trung tâm Hội nghị & 
Nghệ thuật Plenty Ranges

•  Sân gôn Growling Frog
•  Bãi rác bồi đất và cơ sở tái 

chế
•  Các sự kiện

Thành phố Whittlesea hiện nhanh chóng thích nghi để 
bảo đảm các dịch vụ quý vị xứng đáng được sử dụng 
và muốn sử dụng sẽ không bị gián đoạn.
Mục đích của tất cả các thay đổi là để ngăn chặn vi-rút 
corona lây lan trong cộng đồng chúng ta và xa hơn.

Nhiều người đang chấp hành các khuyến nghị  
gắt gao của Chính phủ Úc và Chính phủ  
Victoria.

Đại dịch vi-rút corona (COVID-19) ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cộng đồng, doanh 
nghiệp, các tổ chức trợ giúp xã hội của chúng tôi và cách chúng tôi tiếp tục cung cấp dịch vụ.
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Chúng ta cần hợp tác để giúp ngăn chặn vi-rút corona (COVID-19) lây lan. 
Bảo vệ bản thân và gia đình

Tránh tiếp xúc gần gũi với bất cứ ai bị các 
triệu chứng cảm, hoặc cúm.

Che mũi và miệng bằng giấy tissue khi ho 
hoặc hắt hơi. Thải bỏ giấy tissue và rửa tay.

Nếu bị sốt, ho và khó thở, quý vị hãy  
đi khám bệnh sớm.

Hãy nhớ duy trì khoảng cách 1,5 mét giữa 
quý vị và người khác.

1.5 metres

Ở nhà càng nhiều càng tốt. Rửa tay thường xuyên bằng xà-bông và 
nước chảy.

Luôn theo dõi sát thông tin cập nhật về tình huống COVID-19

Muốn biết thông tin cập nhật nhất, truy cập:  
Bộ Y tế Chính phủ Úc

health.gov.au 

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria
coronavirus.vic.gov.au

Đường dây thường trực vi-rút corona 
Nếu nghĩ rằng mình có lẽ đã bị nhiễm vi-rút corona 

(COVID-19), quý vị hãy gọi cho đường dây thường trực 
24/24 qua số 1800 675 398.

Trong trường hợp khẩn cấp, xin quý vị gọi Ba Số Không (000).

Luôn theo dõi sát thông tin, ở nhà và giữ an toàn.

 Điện thoại: 9217 2170 
 Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:30 sáng đến 5:00 chiều
 Dịch vụ ngoài giờ hành chính chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp

 Mọi thắc mắc về xây dựng và quy hoạch: 
 Điện thoại 9217 2259 hoặc gửi email về 
 buildplan@whittlesea.vic.gov.au

 Dịch vụ Tiếp âm Toàn quốc: 
 133 677 (xin số  9217 2170)

* Thông tin này là đúng tính ở thời điểm in ấn nhưng có thể thay đổi dựa trên lời khuyên từ Chính phủ Úc và Chính phủ Victoria.

Liên lạc với chúng tôi
 Email: info@whittlesea.vic.gov.au

 Trang mạng: whittlesea.vic.gov.au

 Thư tín: Locked Bag 1, 
 Bundoora MDC VIC 3083 

 Các văn phòng Hội đồng Thành phố tại  
 South Morang, Mill Park và Epping đều  
 đóng cửa không tiếp người đến giao dịch 
 với chúng tôi cho đến khi có thông báo mới.

Nếu quý vị hoặc người quý vị biết đang bị túng quẫn, xin liên lạc với Kết nối Cộng 
đồng Whittlesea (Whittlesea Community Connections) qua số 9401 6644.


