Chú ý Chủ nhà hàng ở San Jose!
Hội đồng Thành phố San Jose Có kế hoạch thông qua một sắc lệnh cho BAN những
khách hàng chưa được tiêm chủng từ cơ sở của bạn. Việc cho phép ai vào cơ sở
của bạn phải là sự lựa chọn của BẠN, không phải của chính phủ.
Nếu bạn đồng ý cho phép Sắc lệnh San Jose tác động đến công việc kinh doanh
của bạn… thì đừng làm gì cả!
Nếu bạn tin rằng chính phủ không nên nói với bạn phải làm gì với doanh nghiệp tư
nhân của bạn thì hãy gọi cho Thị trưởng Liccardo và đại diện hội đồng thành phố
của bạn và nói với họ KHÔNG CÓ VACCINE MANDATE cho các doanh nghiệp tư
nhân.
CẢNH BÁO HÀNH ĐỘNG
Bạn có thể làm gì để ngăn sắc lệnh này được thông qua?
1. Liên hệ với Thị trưởng Liccardo và Ủy viên Hội đồng Thành phố của bạn và thúc
giục họ bỏ phiếu KHÔNG đối với các nhiệm vụ tiêm chủng.
Không biết Ủy viên Hội đồng Thành phố của bạn là ai? Truy cập sccvote.org và
nhấp vào Tra cứu Quận của bạn.
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Thông tin lai lịch
Tại cuộc họp Hội đồng Thành phố San Jose ngày 24/8/2021, Thị trưởng Liccardo và thành viên
hội đồng thành phố của bạn đã bỏ phiếu yêu cầu một bằng chứng về việc tiêm chủng để vào
một cơ sở tổ chức sự kiện của thành phố có từ 50 người trở lên. Tại cuộc họp tiếp theo của Hội
đồng Thành phố San Jose, biên bản ghi nhớ từ Thị trưởng Liccardo kêu gọi hội đồng thành phố

xem xét bằng chứng về vắc-xin trước khi nhập cảnh BẤT KỲ cơ sở ăn uống trong nhà, rạp hát,
phòng tập thể dục hoặc các cơ sở tư nhân khác phục vụ công chúng.

