
Đơn Ghi Danh Mở Cửa Cùng Nhau

Phân Phối Miễn Phí Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) Tới Những Doanh Nghiệp Nhỏ & Phi Lợi Nhuận

Spokane County cam kết hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ tại địa phương của chúng ta. Thiết bị  bảo vệ cá nhân (PPE) giúp giảm các rào cản và
củng cố nhu cầu kinh doanh an toàn để giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh. Đợt phân phối một lần kỳ này , dành cho các doanh nghiệp và tổ
chức phi lợ i nhuận có 49 nhân viên trở xuống, được điều phối bở i Greater Spokane, Inc. (GSI) và Spokane County sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 - 2
tháng 7 tại Khu hội chợ Quận Spokane, tại 404 N. Havana St., Spokane Valley. Để được hỗ trợ điền vào đơn này, xin vui lòng gửi email
ppeinfo@greaterspokane.org.

Phân Phối Miễn Phí Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) Tới Những Doanh Nghiệp Nhỏ & Phi Lợi Nhuận

1. Tên Doanh Nghiệp/Phi Lợi Nhuận: *

2. Số UBI: *
No dashes

3. Địa chỉ hoạt động của Doanh Nghiệp/Phi Lợi Nhuận:

4. Thành phố:

5. Mã vùng: *

6. Người nộp đơn:



Phân Phối Miễn Phí Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) Tới Những Doanh Nghiệp Nhỏ & Phi Lợi Nhuận

7. Quan hệ của người nộp đơn với doanh nghiệp/phi lợi nhuận

Ngườ i chủ

Ngườ i quản lý

Nhân viên

Khác

8. Email của người nộp đơn:

9. Số điện thoại của người nộp đơn:
Please only enter numbers.

10. Số lượng nhân viên: *

1-4

5-9

10-19

20-49

11. Có phải tổ chức của quý vị là phi lợi nhuận không?

Phải

Không phải

12. Loại hình kinh doanh/phi lợi nhuận: *

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

Dịch vụ hành chính và chất thải

Nông, lâm, đánh bắt và săn bắn

Nghệ thuật, giải trí và tiêu khiển

Xây dựng

Giữ trẻ / Dịch vụ thanh thiếu niên

Dịch vụ giáo dục

Tài chính và bảo hiểm

Chính quyền

Chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội

Công nghệ thông tin

Quản lý công ty và doanh nghiệp

Chế tạo

Khai thác mỏ

Dịch vụ chuyên môn và kỹ thuật

Bất động sản và cho thuê và cho mướn

Bán lẻ

Vận tải và kho bãi

Tiện ích

Bán buôn

Các dịch vụ khác, ngoại trừ hành chính công cộng
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13. Doanh nghiệp/phi lợi nhuận của quý vị có phục vụ thanh thiếu niên không?

Phải

Không phải

14. Doanh nghiệp/phi lợi nhuận của quý vị có mức độ tiếp xúc giữa người và người nhiều không? *

Có

Không

15. Có phải doanh nghiệp/phi lợi nhuận của quý vị hiện đang mở cửa không?

Phải

Không phải

16. Nếu không phải, tại sao?

Doanh nghiệp của tôi không được mở cửa cho tớ i khi Giai Đoạn 3 hoặc sau đó.

Không có khả năng giữ đủ nhân viên để hoạt động

Đang chờ đợ i tình trạng kinh tế cải thiện

Đang chờ đợ i tình trạng sức khỏe cộng đồng cải thiện

Tôi sẽ hoạt động lỗ vốn nếu chúng tôi mở cửa

17. Chọn tất cả những lựa chọn áp dụng lên doanh nghiệp của quý vị:
Sở hữu bở i phụ nữ

Sở hữu bở i cựu chiến binh

Sở hữu bở i sắc tộc thiểu số

Sở hữu bở i bộ lạc

18. Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) Được Yêu Cầu *

Tấm che mặt dùng một lần

Khẩu trang vải

Khẩu trang vải cỡ thanh thiếu niên

Găng tay dùng một lần

Nước rửa tay sát khuẩn

Chất tẩy rửa

19. Ngày nào/giờ nào quý vị muốn lấy PPE? *

Thứ Hai ngày 29 tháng 6, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Thứ Hai ngày 29 tháng 6, 12-4 giờ chiều

Thứ ba, ngày 30 tháng 6, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Thứ ba, ngày 30 tháng 6, 12 giờ trưa - 4 giờ chiều

Thứ Tư, ngày 1 tháng Bảy, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Thứ Tư, ngày 1 tháng Bảy, 12 giờ trưa - 4 giờ chiều

Thứ Năm, ngày 2 tháng 7, 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Thứ Năm, ngày 2 tháng 7, 12 giờ trưa - 4 giờ chiều

Không thể dùng phương tiện giao thông. Xin hãy liên lạc vớ i
tôi.



Cám ơn quý vị!

Cám ơn việc quý vị  kinh doanh tại Quận Spokane. Chúng tôi trân trọng quan hệ đối tác vớ i quý vị , và tất cả những gì quý vị  làm để ủng hộ nền kinh tế
cũng như cộng đồng địa phương. Xin chú ý những điều sau:

Xin đem theo bản sao email xác nhận của quý vị hoặc là có thể tiếp cận được nó.
Sử dụng ngõ vào tại Havana để vào Khu hội chợ Spokane County Fairgrounds. Quý v ị sẽ ở trong xe khi mà quý vị di chuyển từ quầy vật tư tới quầy 
tiếp theo.
Nếu quý vị có câu hỏi gì, xin gửi email tới ppeinfo@greaterspokane.org.

Chúng ta sẽ “Mở cửa cùng nhau”.
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