
 
 
 

 
 

 
Công viên thành phố Stanton – Các câu hỏi thường gặp 

 
Những hoạt động công viên thành phố hiện đang có sẵn cho công chúng? 

 Tập thể dục trên con đường được chỉ định. Chúng tôi khuyến khích một con đường một chiều để thực 
hành xa cách xã hội. 

 Một bên một người có thể được chơi trên sân. 

 Các hộ gia đình và cá nhân được mời sử dụng các lĩnh vực để tập thể dục và giải trí. Xin vui lòng kiềm 
chế các cuộc họp mặt nhóm lớn tại thời điểm này. 

 Buổi dã ngoại gia đình được khuyến khích, chúng tôi chỉ yêu cầu bạn sử dụng chăn và để bàn ghế ở 
nhà. 

 
Những gì tiện nghi công viên thành phố chưa mở cửa cho công chúng? 

 Sân chơi nước 

 Bàn ăn ngoài trời 

 Sân chơi 

 Thiết bị tập thể dục 

 Công viên trượt băng 
 
Làm cách nào tôi có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại các công viên? 

 Thực hành cách xa xã hội bằng cách duy trì khoảng cách sáu đến tám feet giữa các du khách công viên 
khác. 

 Thực hiện theo hướng dẫn của CDC và kiềm chế không gian công cộng nếu bạn cảm thấy không khỏe. 

 Tránh chạm vào các bề mặt thường xuyên chạm vào như lan can, đài phun nước và băng ghế. 
 
Tôi có thể đặt trước Nơi trú ẩn dã ngoại hoặc các tiện nghi trong nhà không? 
Cho thuê cơ sở hiện không có sẵn. 
 
Nhà vệ sinh có mở không? 
Sẽ có hạn chế vào nhà vệ sinh công cộng trong các công viên của chúng tôi trong suốt cuộc khủng hoảng sức 
khỏe này. Hãy chắc chắn rửa tay trước và sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng. 
 
Sẽ có bất kỳ hoạt động hoặc chương trình mùa hè? 
Thành phố hiện không cung cấp bất kỳ hoạt động hoặc chương trình trực tiếp nào. Chúng tôi khuyến khích các 
gia đình ghé thăm Trung tâm giải trí ảo của chúng tôi trên trang web của chúng tôi và tiếp tục sử dụng các 
công viên của chúng tôi để có không khí trong lành và tập thể dục 
 
Tôi có thể gọi cho ai để biết thêm thông tin? 

 Dịch vụ cộng đồng Stanton: (714) 890-4270 

 Công viên trung tâm Stanton: (714) 890-4268 
 
Vui lòng tiếp tục theo dõi trang web Thành phố và phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi để cập nhật. 


