Các Trường Công Lập DC sẽ hoạt động trực tuyết vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 2; Chính quyền DC
sẽ mở cửa đúng giờ
Tình trạng tuyết khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ vào Chủ Nhật, ngày 31 tháng 1; Các địa điểm xét nghiệm
COVID-19 sẽ đóng cửa ngày Thứ 2, ngày 1 tháng 1
Tối nay, Thị trưởng Muriel Bowser thông báo rằng vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 2, các Trường Công lập
DC sẽ hoạt động trực tuyến hoàn toàn. Tất cả học sinh sẽ học trực tuyến và nên lên kế hoạch để đăng
nhập trực tuyến theo lịch học bình thường của họ. Vào thứ Hai, Chính quyền DC sẽ mở cửa đúng giờ.
Ngoài ra, vào Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 lúc 8 giờ tối, Tình trạng tuyết khẩn cấp của DC sẽ được dỡ bỏ.
Do đó, người lái xe có thể đậu trên các tuyến đường tuyết khẩn cấp sau thời gian đó. Đội xử lý tuyết của
DC sẽ tiếp tục triển khai toàn bộ lực lượng đến 2 giờ chiều vào thứ Hai, ngày 1 tháng 2 trước khi giảm
số lượng máy cày được điều động.
Các địa điểm xét nghiệm COVID-19 công cộng sẽ đóng cửa ngày Thứ 2.
Dịch vụ phục vụ bữa ăn
Dịch vụ phục vụ bữa ăn sẽ có sẵn từ 10 giờ sáng – 2 giờ chiều tại các trường sau:
Ward 1: Cardozo EC, Columbia Heights EC
Ward 2: Thomson EC
Ward 3: Wilson HS
Ward 4: Coolidge HS, Powell ES
Ward 5: Brookland MS, Wheatley EC
Ward 6: Eastern HS
Ward 7: HD Woodson HS, Kelly Miller MS, Ron Brown HS
Ward 8: Anacostia HS, Ballou HS
Trung tâm tránh rét và Nơi tạm trú cho người vô gia cư
Nếu quý vị gặp bất kỳ ai đang cần nơi tạm trú ẩn hoặc kiểm tra phúc lợi, trong thời gian nhiệt độ đóng
băng, hãy gọi Đường Dây Nóng Nơi Tạm Trú 202-399-7093, hoặc gọi 311. Gọi 911 cho bất kỳ trường
hợp khẩn cấp nào. Phương tiện vận chuyển tới nơi tạm trú luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ hàng ngày, 7
ngày/tuần.
Các mẹo dành cho thời tiết mùa đông
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•

•
•
•
•

Chuẩn bị xẻng xúc tuyết và đảm bảo rằng dụng cụ của quý vị có thể dùng lại được cho một mùa
tuyết nữa.
Kiểm tra và mua thêm nếu cần chất làm tan băng, muối hạt to, hoặc cát vệ sinh cho mèo. DC
hiện đang dùng chất tan băng thân thiện cho vật nuôi trên các cầu dành cho người đi bộ trong vài
năm gần đây và nhận thấy tính hiệu quả trong việc làm tan băng trong khi thú nuôi có thể đi lại
dễ dàng trên đó.
Chuẩn bị đầy đủ thuốc mua theo toa và thuốc không cần toa bác sĩ cho gia đình và thú cưng.
Đảm bảo rằng máng xối nhà quý vị được dọn sạch lá. Quý vị sẽ không muốn việc lá chặn dòng
nước mưa dẫn tới đóng băng.
Tắt các vòi nước ngoài trời.
Đổ đầy nhiên liệu, nước, dung dịch ngăn đông và dung dịch rửa kính chắn gió cho các xe của
quý vị

•

Chuẩn bị đèn pin, mền, và dụng cụ cào tuyết trong xe quý vị trước khi cơn bão bắt đầu.

Đội Xử lý Tuyết của DC sẽ tiếp tục theo dõi dự báo thời tiết và điều chỉnh phản ứng khi cần thiết. Để
biết thêm thông tin về chương trình tuyết của DC và chuẩn bị cho thời tiết mùa đông, hãy truy cập
snow.dc.gov.

