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Gói Trang Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE)  
CHO CƠ SỞ THƯƠNG MẠI NHỎ & TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN 
 

Thành phố Denver đang ủng hộ các cơ sở thương mại vừa và nhỏ, và những tổ chức phi lợi nhuận 
đã chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID -19 bằng cách cung cấp miễn phí các gói trang bị 
PPE cho họ.  Những gói trang bị miễn phí này sẽ giúp cho mỗi tổ chức bù trừ các chi phí và bảo 
đảm môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, tình nguyện viên và khách hàng để các tổ chức 
này tiếp tục mở cửa hoạt động. 
 
Nâng cấp từ cơ sở hạ tầng sẵn có của chương trình mở rộng của Colorado cho PPE, chương trình 
phát triển Kinh Tế & Thời Cơ (DEDO) đang ký kết với hãng Oralabs, Inc. ở Parker để cung cấp gói 
trang bị PPE và gởi trực tiếp đến các cá nhân, cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận.  Ngoại trừ 
nhiệt kế không cần chạm da, tất cả các sản phẩm sẽ được phân phối khắp vùng và sẽ được gởi đi 
từ trung tâm phân phối Acme Distribution ở Aurora. 
 
Chương trình này được tài trợ ra sao? 
Thành phố dùng 1.5 triệu tiền quỹ liên bang để trợ giúp dịch cúm COVID -19 và chương trình sẽ 
tiếp tục cho đến khi tiêu hết tiền quỹ hoặc nhận được thêm sự tài trợ khác.  Chúng tôi tăng thêm 
$10,000 cho vật dụng giáo dục và phổ biến đến công chúng, số tiền $1,490.000 triệu còn lại để 
ký giao kèo với hãng OraLabs. 
 
Các cơ sở thương mại/phi lợi nhuận cần làm gì để được nhận trang bị miễn phí? 
Dùng mẫu đơn đơn giản trên mạng để đăng ký, đơn gởi từ các cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi 
nhuận sớm sẽ được xem xét sớm hơn dựa trên các tiêu chí yêu cầu cơ bản. 
 
Ai đủ điều kiện để được nhận gói trang bị miễn phí? 

• Cơ sở thương mại hay tổ chức phi lợi nhuận trong Denver 
• Phải dưới 25 nhân viên làm việc hay ít hơn 
• Cần phải hoạt động trước ngày 1 tháng Ba, 2020   

 
Cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận cần đăng ký thế nào để được nhận gói trang bị? 
Cơ sở thương mại và tổ chức phi lợi nhuận cần điền mẫu đơn đăng ký tìm ở bit.ly/DenverFreePPE 
 
  

https://denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/housing-neighborhoods/ppe-program.html
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Cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận cần nộp những tài liệu gì? 
Không cần nộp tài liệu - việc đăng ký rất đơn giản! Quý vị khi đăng ký chỉ cần xác nhận là mình có 
dưới 25 nhân viên, và họ làm việc trước ngày 1 tháng Ba, 2020. Rồi cung cấp địa chỉ của họ ở 
Denver. Địa chỉ Hộp thư bưu điện sẽ không được chấp nhận. 
 
Bao nhiêu cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận sẽ được nhận gói trang bị miễn phí? 
Với tiền quỹ hiện đang có sẵn, số cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận được phục vụ sẽ vượt 
trên 4,000 vụ. 
 
Làm cách nào thành phố sẽ bảo đảm việc phân phát công bằng các gói trang bị miễn phí? 
Chương trình DEDO quyết tâm phục vụ những vùng lân cận, cơ sở thương mại, tổ chức phi lợi 
nhuận bị thiệt thòi nên cơ hội đăng ký nhận gói trang bị miễn phí sẽ được phổ biến bằng tiếng 
Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt. Bên cạnh đó, chương trình sẽ liên kết với các hiệp hội trong 
thành phố và các điểm liên lạc nhắm vào các hành lang thương mại kể cả khu vực đường East và 
West Colfax, xa lộ I-70, và đường Federal, vv. 
 
Gói trang bị sẽ có những gì trong đó? 
Mỗi cơ sở thương mại và tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký chương trình này sẽ nhận được một 
gói trang bị PPE với những món sau đây (trị giá khoảng $300, tính luôn cước phí): 
 

• 4 lọ nước khử trùng bôi tay Hand Sanitizer dung tích 64oz./1.8 lít 
• 40 lọ nước khử trùng bôi tay Hand Sanitizer dung tích 1oz./29 ml 
• 1 lọ nước khử trùng trên các bề mặt dung tích 1 ga lông khoảng 3.8 lít   
• Một trăm khẩu trang y tế 
• Một nhiệt kế không cần chạm da khi sử dụng 
• 10 khẩu trang che mặt 

 
Mỗi gói trang bị PPE sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng đúng cách và hữu hiệu, và địa điểm nếu cần 
đặt mua thêm hàng khác. 
 
Những ai không hội đủ tiêu chuẩn cho chương trình này? 

• Các cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận có trên 25 nhân viên. 
• Các cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận không ở trong Denver 
• Cá nhân hoặc gia đình, được khuyến khích coi trang mạng Denver’s Relief Support &   

Resources để nhận sự giúp đỡ hoặc gọi số 3-1-1. 
• Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe và y tế 
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Thủ tục duyệt xét ra sao? 

• DEDO sẽ duyệt xét lại các mẫu đơn đăng ký và chấp thuận những cơ sở thương mại/tổ 
chức  phi lợi nhuận căn cứ vào tiêu chuẩn trên. 

• Ai xin trước, sẽ được cứu xét trước. 
• Sẽ giới hạn một gói trang bị cho một cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận. 
• Dữ kiện hồ sơ địa chỉ của khách đăng ký sẽ được chuyển qua hãng OraLabs hàng tuần. 

 
Cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được gói trang bị PPE ra sao? 
Gói trang bị PPE sẽ gởi về địa chỉ các cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận mà quý vị cung cấp 
trong đơn đăng ký.  Quý vị không thể đi lấy gói hàng tận tay được. 
 
Bao lâu thì quý vị mới nhận được gói hàng miễn phí? 
Sau khi thủ tục điền đơn đăng ký hoàn tất, qua tiêu chuẩn duyệt xét, và chuyển qua hãng OraLabs 
để gởi đi, chúng tôi nghĩ gói trang bị miễn phí sẽ nhận được khoảng 2 - 3 tuần sau khi đăng ký.  
 
Các cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận có thể xin thêm gói trang bị PPE khi họ hết hàng 
không? 
Ngay từ đầu, chương trình này sẽ chỉ cung cấp một gói cho mỗi cơ sở thương mại mà thôi.  Các 
cơ sở thương mại/tổ chức phi lợi nhuận có thể đặt mua thêm hàng qua mạng Energize Colorado 
PPE https://energizecolorado.com/get-ppe-and-supplies/ Xin xem trang mạng này để biết giá cả 
và nguồn hàng cung ứng sẵn có. 
 
Làm thế nào chúng tôi có thể sử dụng chương trình này để hướng dẫn biện pháp ngăn ngừa 
dịch cúm COVID - 19? 
Trong nỗ lực ngăn ngừa và giảm thiểu dịch cúm COVID -19 ở Denver, DEDO sẽ hướng dẫn các 
cơ sở  thương mại/tổ chức phi lợi nhuận cách sử dụng gói trang bị PPE đúng cách và các biện 
pháp ngăn ngừa.  Đường dẫn xem video/nguồn tin về cách sử dụng gói PPE an toàn và hữu hiệu 
sẽ được phổ biến qua trang mạng của chương trình, qua tờ bướm. Và trong mỗi gói trang bị sẽ 
có một tấm thiệp bằng tiếng Anh/Tây Ban Nha của Bộ Y Tế và Môi Trường của thành phố Denver 
(DDPHE). 
 
Có câu hỏi? 
Email về cho chúng tôi BizPPE@denvergov.org. Trang điện tử email này sẽ được cập nhật hàng 
ngày. 

https://energizecolorado.com/get-ppe-and-supplies/
mailto:BizPPE@denvergov.org

