Santa Clara County

Second Harvest of Silicon Valley

Food Distribution Sites at various locations in Santa Clara County
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WEAR YOUR
MASK HERE
Everyone must
wear a face covering and
stay 6 feet apart.
Covering your face helps prevent the spread
of COVID-19.
Todos deben usar máscara cubre boca y mantenerse
a 6 pies de distancia de otra persona.
Cubrirse la cara ayuda a prevenir la propagación de COVID-19.

Tất cả mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
xa 2 mét giữa Quý vị và những người khác.
Đeo khẩu trang giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

每個人均須配戴面罩且與他人保持六英尺的間距.
請遮住面部以預防冠狀病毒感染.
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SOCIAL
DISTANCING

DISTANCIAMIENTO
SOCIAL

Please remember that while at our food
distribution we ask that you…

Recuerde que mientras estamos en nuestra
distribución de alimentos le pedimos que:

• Do not enter if you have COVID-19 symptoms
• Maintain at least 6 feet of distance from
others at all times
• Cover sneezes and coughs with cloth, tissue
or elbow
• Do not shake hands
• Do not engage in unnecessary physical contact
Thank you for your continued support
and understanding.

GIỮ KHOẢNG
CÁCH XA

Xin nhớ khi đi lãnh thực phẩm, chúng tôi
yêu cầu Quý vị...

• Không nên vào địa điểm nếu Quý vị có các triệu
chứng của COVID-19

• Duy trì ít nhất 2 mét khoảng cách xa từ những
người khác ở bất cứ lúc nào

• Khi hắt hơi và ho nên dùng vải, khăn giấy hoặc
khuỷu tay để che lại

• Không bắt tay
• Không tham gia vào các liên hệ vật lý không
cần thiết

Cám ơn sự hợp tác và hiểu biết của Quý vị

• No entre, si tiene síntomas de COVID-19
• Mantenga al menos, 6 pies de distancia de
los demás, en todo momento
• Cubra los estornudos y la tos, con un
pañuelo, trapo o su codo
• No salude de mano
• No participe en ningun contacto físico
innecesario
Gracias por su apoyo continuo y
su comprensión.

社交距離
請記得我們要求您到達食物派發站時...
• 如您出現病徵請勿進入
• 全程與他人保持六英尺以上的間距
• 打噴嚏或咳嗽時, 請用衣物, 紙巾或手
肘遮覆
• 請勿握手
• 請勿從事任何非必要的肢體碰觸
感謝您的繼續支持和理解

