WELCOME TO
OC ANIMAL CARE
WE WANT TO PROVIDE YOU WITH THE SAFEST AND BEST SERVICE POSSIBLE.
PLEASE READ AND FOLLOW THESE GUIDELINES WHILE AT OC ANIMAL CARE

TO HELP REDUCE THE RISK OF SPREADING COVID-19.

6 ft.

•

Please practice social distancing. Maintain a distance of at least six feet from
other people.

•

Wash your hands or use hand sanitizer before and after you interact with any
OC Animal Care staff, volunteers or pets.

•

OC Animal Care is following the guidelines of the OC Health Care Agency and
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). We strongly encourage
those who are experiencing symptoms, have knowingly been exposed, or are
considered high-risk at contracting COVID-19 to postpone any adoptions at this
time. Please alert staff if you are experiencing any symptoms.

•

We recommend you wear a mask when entering our facility per CDC guidelines.

Thank you for your cooperation. For shelter updates, visit www.ocpetinfo.com.
For information about COVID-19 in Orange County visit
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus.

BIENVENIDOS A
OC ANIMAL CARE
QUEREMOS OFRECER EL MEJOR SERVICIO DE LA FORMA MÁS SEGURA POSIBLE. POR
FAVOR LEA Y SIGA ESTAS MEDIDAS CUANDO VENGA AL OC ANIMAL CARE PARA

AYUDAR A REDUCIR EL RIESGO DE TRASMITIR EL COVID-19.

6 ft.

•

Favor de practicar el distanciamiento social. Mantenga una distancia de por
lo menos 6 pies entre otras personas.

•

Lávese las manos o use desinfectante para manos antes y después de
interactuar con el personal, voluntarios o mascotas de OC Animal Care.

•

OC Animal Care sigue las recomendaciones de la Agencia de Salud de OC
y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Recomendamos fuertemente a las personas que tengan síntomas, que hayan
estado expuestas o tengan alto riesgo de contraer COVID-19 que pospongan
adopciones por el momento. Por favor notifique al personal si está
experimentando algún síntoma.

•

Le recomendamos que use una mascarilla al entrar a nuestras instalaciones
de acuerdo a las medidas de los CDC.

Gracias por su cooperación. Para actualizaciones del refugio, visite www.ocpetinfo.com.
Para información acerca de COVID-19 en el Condado de Orange, visite
www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus.

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN
VỚI OC ANIMAL CARE
Chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị dịch vụ tốt nhất và an toàn nhất có thể. Vui
lòng đọc và làm theo những hướng dẫn này khi tới OC Animal Care để giúp giảm

nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

6 ft.

•

Thực hiện giãn cách xã hội. Duy trì khoảng cách tối thiểu 6 feet với người khác.

•

Rửa tay hoặc sử dụng chất khử trùng bàn tay trước và sau khi tương tác với
nhân viên, tình nguyện viên hoặc thú nuôi tại OC Animal Care.

•

OC Animal Care tuân theo hướng dẫn của Cơ quan Y tế OC và Trung tâm Kiểm
soát và Ngăn chặn Bệnh dịch (CDC). Chúng tôi khuyến khích những người có
các triệu chứng, đã được xác định là phơi nhiễm, hoặc được coi là nguy cơ cao
nhiễm COVID-19, hoãn việc nhận thú nuôi ở thời điểm hiện tại. Hãy thông báo
cho nhân viên nếu quý vị đang có triệu chứng.

•

Chúng tôi đề nghị quý vị hãy đeo khẩu trang khi tới cơ sở của chúng tôi theo
hướng dẫn của CDC.

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Để biết các cập nhật về chúng tôi, hãy truy cập www.ocpetinfo.com.
Để biết thông tin về COVID-19 ở Hạt Orange, hãy truy cập www.ochealthinfo.com/novelcoronavirus.

