
Thành phố và Phòng Thương 
mại phân phát khẩu trang miễn 
phí cho cư dân  
Với quy định bắt buộc mang khăn che mặt của tiểu bang tại tất cả các địa điểm công 

cộng hiện nay, Thành phố Bellevue đang hợp tác với Phòng Thương mại Bellevue để 

cung cấp 40.000 khẩu trang miễn phí cho cư dân trong tuần này. Các khẩu trang 

này là một phần trong 25 triệu khăn che mặt mà Quận King đã mua để thúc đẩy sự 

sẵn có và việc sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân. 

"Sự hợp tác của chúng tôi với Phòng Thương mại để đưa các khẩu trang miễn phí 

đến tay người dân và doanh nghiệp là một thành phần quan trọng trong cuộc chiến 

chống lại COVID-19", Thị trưởng Lynne Robinson cho biết. "Việc đeo khăn che mặt 

có thể làm giảm sự lây truyền vi-rút, nhưng không thể kỳ vọng rằng mọi người luôn 

có sẵn chúng. Việc làm này giúp giải quyết vấn đề đó. Tôi hy vọng nhiều người sẽ 

tận dụng cơ hội này để giữ cho cộng đồng luôn khỏe mạnh và an toàn." 

Phòng Thương mại đã tận dụng các tổ chức thành viên để giúp cho việc phân phát 

trên toàn thành phố. Các nhân viên và tình nguyện viên của thành phố cũng sẽ hỗ 

trợ. Tình nguyện viên và nhân viên Phòng Thương mại đã chuẩn bị các bộ dụng cụ 

gồm hai khẩu trang vải mỗi bộ. Cư dân của Bellevue có thể nhận chúng tại các thời 

điểm và địa điểm sau: 

• Phòng Thương mại Bellevue, Thứ hai đến Thứ sáu, từ trưa đến 4 giờ chiều 
330 112th Ave NE, Ste 100 
Bellevue, WA 98004 

• Salvation Army, Thứ tư đến Thứ sáu, từ trưa đến 4 giờ chiều  
911 164th Ave NE 
Bellevue, WA 98008 

• Bellevue Embroidery/NV Imprints (trong Marketplace @ Factoria), Thứ tư đến Thứ sáu, từ trưa đến 4 
giờ chiều 
4035 Factoria Blvd SE 
Bellevue, WA 98006 

• Tutta Bella (bên ngoài Crossroads Bellevue), Thứ tư đến Thứ sáu, từ trưa đến 4 giờ chiều  
15600 NE 8th St, Ste J1 
Bellevue, WA 98008 

• Bellevue Church, Thứ tư đến Thứ sáu, từ trưa đến 4 giờ chiều  
2015 Richards Rd 
Bellevue, WA 98005 

https://bellevuechamber.org/


• Chợ Nông sản Bellevue (quầy thông tin), Thứ Năm, 3 giờ chiều đến 7 giờ tối 
1717 Bellevue Way NE 
Bellevue, WA 98004 

Phòng Thương mại đã phân phát tổng cộng hơn 35.000 khẩu trang dùng một lần và 

khẩu trang vải cũng như 1.400 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn cho các doanh 

nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương trong hai tuần qua. Nguồn cung 

dành cho doanh nghiệp vẫn có sẵn để nhận tại văn phòng của Phòng Thương mại. 

Để giữ trước nguồn cung cho doanh nghiệp của quý vị, hãy truy cập Phòng Thương 

mại Bellevue và điều vào mẫu đơn yêu cầu.  
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