
 
 

Dear Patients and Community 
  Our office has made the decision to temporarily suspend operations for at least 2 weeks. We have 
come to this decision based on available facts from the CDC, recommendations from dental associations 
around the country, and in keeping with our commitment to the safety of our patients and employees. We are 
operating in the abundance of caution in our decision, as this is a situation we have not yet faced before. 
Dental work that is non-essential and non-emergent will be postponed until further notice, and we will call to 
reschedule any pending appointments.  
  If you have a non-urgent concern, or a dental emergency please leave a call/text/leave voicemail at our 
office line at 281-201-6440 or e-mail us at vfamilydentistrytx@gmail.com. 
  We appreciate your understanding during this time. We will continue to be in touch as this situation 
develops in regard to re-opening the office again. 

Estimados pacientes y comunidad 
  Nuestra oficina tomó la decisión de suspender temporalmente las operaciones durante al menos 2 
semanas. Hemos tomado esta decisión sobre la base de los datos disponibles de los CDC, las recomendaciones 
de las asociaciones dentales de todo el país y de acuerdo con nuestro compromiso con la seguridad de 
nuestros pacientes y empleados. Estamos operando con mucha precaución en nuestra decisión, ya que esta es 
una situación que aún no hemos enfrentado antes. El trabajo dental que no sea esencial ni emergente se 
pospondrá hasta nuevo aviso, y llamaremos para reprogramar cualquier cita pendiente. 
  Si tiene una inquietud no urgente o una emergencia dental, deje una llamada / mensaje de texto / 
deje un mensaje de voz en nuestra línea de la oficina al 281-201-6440 o envíenos un correo electrónico a 
vfamilydentistrytx@gmail.com. 
  Agradecemos su comprensión durante este tiempo. Seguiremos en contacto a medida que esta 
situación se desarrolle con respecto a la reapertura de la oficina nuevamente. 
 
Kính gửi các bệnh nhân và cộng đồng 
  Văn phòng của chúng tôi đã đưa ra quyết định tạm thời ngừng hoạt động trong ít nhất 2 tuần. Chúng 
tôi đã đi đến quyết định này dựa trên các sự kiện có sẵn từ CDC, các khuyến nghị từ các hiệp hội nha khoa trên 
cả nước và tuân thủ cam kết của chúng tôi đối với sự an toàn của bệnh nhân và nhân viên của chúng tôi. 
Chúng tôi đang hoạt động trong sự thận trọng trong quyết định của mình, vì đây là tình huống chúng tôi chưa 
phải đối mặt trước đây. Công việc nha khoa không cần thiết và không khẩn cấp sẽ bị hoãn lại cho đến khi có 
thông báo mới, và chúng tôi sẽ gọi để sắp xếp lại bất kỳ cuộc hẹn chờ xử lý nào. 
  Nếu bạn có một mối quan tâm không khẩn cấp, hoặc khẩn cấp nha khoa, vui lòng để lại một cuộc gọi 
/ văn bản / để lại thư thoại tại đường dây văn phòng của chúng tôi tại 281-201-6440 hoặc gửi e-mail cho chúng 
tôi theo địa chỉ vfamilydentistrytx @ gmail. 
  Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của bạn trong thời gian này. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc khi tình 
hình này phát triển liên quan đến việc mở lại văn phòng một lần nữa. 
 


