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Các thay đổi về dịch vụ và thông tin về vi-rút corona 
 

City of Yarra cam kết vì sức khỏe, phúc lợi và an toàn của cộng đồng và nhân viên 
của chúng tôi. 
 

Để giúp kìm hãm sự lây lan của vi-rút corona (COVID-19) trong cộng đồng của chúng ta, chúng tôi đã thực 
hiện một số thay đổi đối với các dịch vụ, sự kiện và chương trình của chúng ta trong tương lai gần. 

Trung tâm dịch vụ khách hàng 

Các trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại Tòa thị chính Richmond (Richmond Town Hall), Tòa thị 
chính Collingwood (Collingwood Town Hall), Thư viện Bargoonga Nganjin North Fitzroy (Bargoonga 
Nganjin North Fitzroy Library) và Trung tâm Connie Benn (Connie Benn Centre) sẽ đóng cửa từ 5g chiều 
Thứ Hai ngày 23 tháng Ba năm 2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Quý vị vẫn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách: 

• gọi số 9205 5555 
• gửi email đến info@yarracity.vic.gov.au  
• qua phương tiện truyền thông xã hội (Twitter, Facebook, Instagram) 
• sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. 

Thư viện 

Năm chi nhánh thư viện của chúng tôi đã đóng cửa từ thứ Ba ngày 17 tháng Ba năm 2020 cho đến khi có 
thông báo mới. 

Tất cả các chương trình thư viện, bao gồm Storytime và các chương trình sau giờ học, sẽ không hoạt động 
trong thời gian này. Dịch vụ Thư viện tại Nhà (Home Library Service) sẽ tiếp tục hoạt động với khả năng 
hạn chế cho các khách hàng hiện hữu. 

Tất cả các hộp trả sách sẽ đóng lại từ 6g chiều Thứ Ba ngày 24 tháng Ba năm 2020 cho đến khi có thông 
báo mới để không bị đầy lên. 

Chúng tôi không tính phí trễ hẹn và gia hạn vô thời hạn cho tất cả các vật phẩm. Giữ các vật phẩm quý vị 
mượn ở nhà và sử dụng thư viện trực tuyến để truy cập nhiều nguồn tài liệu trực tuyến về sách điện tử, 
sách nói và nhiều hơn nữa. 

Trung tâm giải trí 

Trung tâm Giải trí Richmond của Yarra Leisure (Yarra Leisure’s Richmond Recreation Centre), Hồ bơi 
Fitzroy (Fitzroy Swimming Pool), Trung tâm Giải trí Collingwood (Collingwood Leisure Centre) và Phòng tập 
Thể dục Collingwood Estate (Collingwood Estate Gym) đã đóng cửa từ Thứ Ba ngày 17 tháng Ba năm 
2020 cho đến khi có thông báo mới. 

Tất cả các chương trình, bao gồm các lớp thể dục nhóm, lớp học bơi và các buổi tập đội bơi đã tạm hoãn. 
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Sân gôn Burnley (Burnley Golf Course) mở cửa và sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi có thông 
báo mới. 

Thông tin thêm về điều này đối với tư cách thành viên của quý vị có tại Yarra Leisure. 

Các dịch vụ khác 

Tất cả các dịch vụ thu gom rác thải gia đình và rác tái chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý động vật, và bãi 
đậu xe và giao thông tiếp tục hoạt động cho đến khi có thông báo mới. 

Nhiều dịch vụ hội đồng khác có thể bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Thông tin này được cập nhật thường 
xuyên trên trang mạng của chúng tôi bằng tiếng Anh. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng gọi cho 
chúng tôi theo số 9205 5555. 

Thông tin về coronavirus 

Nguồn thông tin tốt nhất cho quý vị về COVID-19 là trang mạng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 
(Department of Health and Human Services). 

Nếu quý vị nghi ngờ mình có thể đã bị nhiễm COVID-19, hãy gọi cho đường dây nóng chuyên về vi-rút 
corona 24/7 theo số 1800 675 398 để được tư vấn. 

Vui lòng chỉ gọi Triple Zero (000) cho các trường hợp khẩn cấp. 

   


