
 

Gói Trang Bị Bảo  
Vệ Cá Nhân (PPE)  

CHO CƠ SỞ THƯƠNG 
MẠI NHỎ & CÁC TỔ 
CHỨC PHI LỢI 
NHUẬN  

Thành phố Denver tiếp tục 
hỗ trợ cho giới tiểu 
thương/tổ chức phi lợi 
nhuận chịu ảnh hưởng tiêu 
cực bởi đại dịch COVID-19 
bằng cách cấp phát thêm 
gói trang bị bảo vệ cá nhân 
PPE miễn phí.  Các gói 
trang bị miễn phí này sẽ 
giúp quý vị về chi phí 
không ngờ trước và bảo 
đảm môi trường an toàn 
cho bản thân, nhân viên, 
khách hàng và tình nguyện 
viên của mình trong mùa 
đông. 

bit.ly/FreePPEDenver ĐĂNG KÝ  
HÔM NAY!  
Hãy liên hệ với chúng tôi về BizPPE@denvergov.org hay nếu quý vị cần hỏi gì.  

Ai hội đủ tiêu chuẩn nhận gói trang bị PPE miễn phí? 
 

• Cơ sở thương mại hay tổ chức phi lợi nhuận trong Quận 
& Thành phố Denver  

• Phải có 50 nhân viên hay ít hơn  
• Phải hoạt động trước ngày 1 tháng Ba, 2020 
• Quý vị có thể nhận được gói thứ hai nếu đã nhận một 

gói từ đợt trước 
• Vì chương trình này do liên bang tài trợ nên các gói 

trang bị miễn phí PPE sẽ không có sẵn cho mọi kỹ nghệ 
(ví dụ các tiệm bán hóa chất như cần sa) 

 

Hãy đăng ký ngay hôm nay để nhận gói trang bị miễn phí! 
 

• Hãy đăng ký điền đơn trên mạng bit.ly/FreePPEDenver   
• Các gói trang bị sẽ được gởi theo ưu tiên ai nộp trước, 

sẽ nhận trước 
• Mỗi gói kích thước là 16x13x14 đơn vị inch và cân nặng 

29 lb, khoảng gần 14 kí lô.  
 
 

Gói trang bị sẽ có những gì trong đó? 
 

• Mỗi gói trang bị miễn phí sẽ có những món (trị giá 
khoảng $300, tính luôn cước phí): 

• 2 chai nước Khử Trùng Tay dung tích 64 oz. 
• 120 chai nước Khử Trùng Tay dung tích 1oz  
• 200 khẩu trang y tế 
• 200 bao tay kích thước lớn bằng nhựa dẻo  
• 3 hộp Khăn Tay Khử Trùng 

https://denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/housing-neighborhoods/ppe-program.html
mailto:BizPPE@denvergov.org
https://bit.ly/FreePPEDenver


 

NHỮNG CÂU 
THƯỜNG ĐƯỢC HỎI 

Chúng tôi muốn chắc 
chắn là gói trang bị 
PPE của quý vị sẽ xử 
dụng đúng cách để 
bảo vệ bản thân, 
nhân viên và tình 
nguyện viên của 
mình.  Xin hãy truy 
cập vô mạng bit.ly/
FreePPEDenver  để 
biết thêm thông tin 
và in các bích chương 
mà quý vị có thể dán 
lên tường. 

Tôi cần cung cấp những hồ sơ gì? 
Không cần hồ sơ gì cả -- thủ tục đăng ký rất đơn 
giản!  Chỉ cần xác nhận là mình có dưới 50 nhân 
viên làm việc và đã hoạt động trước ngày 1 tháng 
Ba, 2020.  Kế đến cung cấp địa chỉ của quý vị ở  
Denver (không xử dụng hộp thơ P.O. boxes). 
 

Làm sao để tôi nhận được gói trang bị PPE? 
Gói trang bị PPE sẽ được gởi về địa chỉ mà quý vị 
cung cấp trong đơn đăng ký (không xử dụng hộp 
thơ P.O. boxes).  Quý vị không thể tự đến lấy hàng 
được. 
 

Khi nào tôi sẽ nhận được gói trang bị PPE? 
Chúng tôi nghĩ là các gói trang bị sẽ được gởi đi 
trong vòng 14 ngày tính từ lúc đơn của quý vị được 
duyệt xét và chấp thuận.  Chúng tôi sẽ thông báo 
quý vị qua email điện tử để xác nhận. 
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