BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 12 – COVID-19
GIẢM THIỂU VÀ ĐỐI PHÓ
Sau đây là thông tin về kế hoạch ứng phó của Thành Phố San Jose để bảo vệ sức
khỏe của cộng đồng và để phòng ngừa sự lan truyền của bệnh coronavirus (COVID19).
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Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Sở Cứu Hỏa San Jose: Thành Phố San José xác nhận các nhân viên Sở Cứu
Hỏa San Jose đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tính đến thời
điểm cập nhật này, sáu nhân viên đảm trách các chức vụ có tuyên thệ đã có kết
quả xét nghiệm dương tính và chúng tôi đang theo dõi tình trạng của 70 người
khác có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh. Thành Phố sẽ tiếp tục cung cấp tin tức
cập nhật về các số liệu này. Sở Cứu Hỏa đã bố trí được nhân sự thay cho các
các vị trí tạm thời bỏ trống và chúng tôi dự kiến sẽ duy trì được các nguồn lực
bình thường vô thời hạn. Sau khi xem xét bảng phân công nhiệm vụ của các
nhân viên, Sở Cứu Hỏa đã ra lệnh tiến hành lau chùi kỹ lưỡng các Trạm Cứu
Hỏa 9, 31 và Trung Tâm Huấn Luyện Nhân Viên Cứu Hỏa. Tình hình diễn biết
rất nhanh, và chúng tôi cố gắng tuân thủ các khuyến cáo của Các Trung Tâm
Kiểm Soát Dịch Bệnh, Sở Y Tế và Nhân Vụ California, và Sở Y Tế Cộng Đồng
Santa Clara. Chúng tôi đã liên lạc với tất cả những ai đã tiếp xúc với nguồn
bệnh. Nếu chúng tôi không liên lạc với quý vị, xin đừng lo lắng; quý vị không có
nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh.

•

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose (SJC): Giám Đốc An Ninh Liên Bang
của TSA tại SJC cho chúng tôi biết thêm một nhân viên TSA có kết quả xét
nghiệm dương tính với COVID-19. Ngày làm việc cuối cùng của nhân viên này là
7 tháng 3 và có kết quả dương tính vào ngày 12 tháng 3. Chốt làm việc của
nhân viên này là tại khu vực Cửa Xuất Trình Giấy Tờ Nhận Dạng Để Kiểm Tra
An Ninh.

•

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose (SJC): Hãng máy bay ANA thông báo
họ sẽ tạm dừng các chuyến bay từ SJC đến Tokyo (Narita), Nhật Bản, bắt đầu
từ ngày 24 tháng 3, cho đến khi có thông báo thêm. Trước khi ra phi trường,
quý vị nên liên lạc với hãng hàng không để kiểm tra xem có thay đổi gì về
chuyến bay hay không.

•

Đội Đặc Nhiệm Duyệt Xét Kế Hoạch Tổng Thể 4 Năm: Đội Đặc Nhiệm đang
trong quá trình họp duyệt xét Kế Hoạch Tổng Thể đã hủy cuộc họp ngày 26
tháng 3, 2020.

Xin ghi danh tại News Releases eNotification để theo dõi thông báo. Những thông tin
khác sẽ được đăng trên trang mạng của Thành Phố. Cộng đồng có thể theo dõi tin tức
tại Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor tại @CityofSanJose.
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có bằng Tiếng Việt trên trang mạng: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov.
Nguy cơ một người nhiễm COVID-19 không liên quan 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 Harassment policy) của thành phố, phải đối xử với đồng nghiệp và
người dân một cách hoà nhã và tôn trọng. Thành phố không chấp nhận bất cứ sự kỳ thị
và sách nhiễu nào và coi đó là những vi phạm chính sách của thành phố.
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