Báo cáo "Flash Report" số 7 – COVID-19 - Giảm thiểu và ứng phó
Dưới đây là thông tin về kế hoạch ứng phó của Thành Phố San Jose để ngăn chặn sự lây
lan của dịch bệnh Coronavirus (COVID-19) và giảm thiểu số người nhiễm bệnh
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Cập nhật từ chương trình dịch vụ và điều hành của thành phố San Jose
•

Phi trường quốc tế San Jose Mineta : Thành phố San Jose đã được cơ quan an ninh
giao thông (TSA) thông báo về việc 3 nhân viên an ninh của TSA đã bị thử nghiệm
dương tính với COVID-19. Phi trường đã và đang tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của cơ
quan y tế cộng đồng của quận hạt Santa Clara về việc ngăn chặn lây lan của COVID-19,
vẫn tiếp tục mở cửa làm việc và cung cấp dịch vụ tốt cho khách hang. Sự an toàn và sức
khoẻ của nhân viên cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Phi trường San
Jose tiếp tục giữ cho mọi thứ sạch sẽ hơn cả hướng dẫn mới nhất của Cơ Quan Kiểm Soát
và Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC)

•

Kiểm tra dân số 2020: Thành phố San Jose tiếp tục định lượng những ảnh hưởng của
COVID-19 trên công cuộc kiểm tra dân số 2020 và mục tiêu của thành phố là đếm đầy đủ
mọi người không kể đến tuổi tác, giới tính, và tình trạng di trú. Nhiều sự kiện của các cơ
quan, tổ chức cộng đồng đã phải dời lại hoặc huỷ bỏ, và số người tham dự ở những sự
kiện nhỏ cũng giảm đi hơn so với dự kiến. Thành phố cùng làm việc với các tổ chức bất
vụ lợi và các thành viên, tổ chức của cộng đồng để điều chỉnh sách lược tiếp cận cộng
đồng nếu cần để bảo đảm mọi người đều được đếm (trong cuộc điều tra dân số)

•

Ủy Ban Thanh Niên: Cuộc họp của Ủy ban Thanh niên vào Thứ Hai ngày 23 tháng 3 đã
bị hủy bỏ

Ghi danh vào trang "News Releases eNotification list" để nhận những thông báo Flash Reports
của Thành phố San Jose, trang www.sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên Facebook, Twitter,
Instagram và Nextdoọr

Thông tin này cũng có sẵn bằng tiếng Việt trên trang mạng này: www.SanJoseCA.gov

Nguy cơ một người nhiễm COVID-19 không liên can gì đến màu da, chủng tộc và văn hóa.
Nhân viên của thành phố phải tuân thủ chính sách về kỳ thị và sách nhiễu (Discrimination
and Harrassment policy) của thành phố, phải đối xử với đồng nghiệp và công chúng một
cách hoà nhã và tôn trong. Thành phố không chấp nhận mọi sự kỳ thị và sách nhiễu và coi
đó là những vi phạm chính sách của thành phố

###

