
ngày 3 tháng 3 năm Lệnh Hòa 2 

Xin thông báo đến toàn thể  ngườ i  dân t rong thành phố  về  t ình hình 

d ịch cúm chủng virus  mớ i  Corona.  

Chính quyền thành phố  đã ra quyết  định tạm ngh ỉ  t rường t iểu học,  

t rung học đến ngày 24.  Tuy nhiên,  t ừ  ngày 3/3,  nhằm đảm bảo an toàn 

cho t rẻ  em,  học s inh  khi  bố  mẹ  vắng nhà,   thành phố  quyết  định lấy 

khuân viên t rường t iểu học và t rung học làm nơi  t rông giữ  tạm thờ i ,  

thờ i  gian từ  8h30 sáng đến 3h chiều.  Đối  tượng là học s inh,  nhi  đồng 

đang học các t rường dành cho t rẻ  đặc biệ t ,  và học s inh t iểu học đang 

học lớp 1 đến lớp 3 mà chưa đăng ký vào phòng lưu t rú gia đình nhi  

đồng.  

Tại  phòng lưu t rú gia đình nhi  đ ồng,  chúng tôi  mở  cửa từ  8h sáng đến 

6 h chiều (có thể  kéo dài  đến 7h).  Khi  t iếp nhận t rẻ ,  chúng tôi  thực 

hiện các biện pháp phòng t ránh lây nhiễm như rửa tay,  súc miệng cẩn 

thận,  cùng với  đó là  sự  tập t rung cao nhấ t  về  sự  an toàn cho  đ ịa điểm 

thích hợp nhấ t  cho các bé.  

Ngoài  ra,  thành phố  hoãn l ịch khám tập thể  cho t rẻ  sơ s inh đến ngày 

13 tháng 3  

Thêm nữa,  kỳ  hạn t iếp nhận báo cáo thuế  cá nhân và thuế  th ị  dân niên 

độ  Lệnh Hòa 2 sẽ  kéo dài  đến ngày 16 tháng 4.  K ỳ  hạn cáo cáo thuế  

thu nhập cũng sẽ  được kéo dài  thêm.  

Mọ i  thông t in  mớ i  nhấ t  sẽ  được cập nhậ t  t rên t rang chủ ,  mong toàn 

thể  ngườ i  dân kế t  nố i  và xác nhận nội  dung t rên đó  
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