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NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 5:00 GIỜ CHIỀU
Sau đây là thông tin về kế hoạch ứng phó của Thành Phố San Jose cho chức vụ để
bảo vệ sức khỏe của cộng đồng để phòng ngừa lây bệnh coronavirus (COVID-19). Đọc
lệnh của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara và quy định hướng dẫn cập nhật nhất
yêu cầu hủy bỏ các buổi tụ tập đông người với hơn 1,000 người tham gia và các
khuyến cáo mới để bảo vệ cư dân.
Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Thi Hành Pháp Lệnh của Quận: Sở Cảnh Sát San Jose hiện đã có kế hoạch
thi hành pháp lệnh của Quận yêu cầu hủy bỏ các buổi tụ tập đông người với hơn
1,000 người tham dự. Vì các lý do an toàn công cộng, không được phép chia sẻ
thông tin nào khác về phương thức thực thi của Sở Cảnh Sát.

•

Dỡ Bỏ Các Lều Trại: Cùng phối hợp với các viên chức y tế cộng đồng, Sở Gia
Cư đã tạm thời đình chỉ hoạt động dỡ bỏ các lều trại của người vô gia cư nhằm
tránh trường hợp vô tình làm tăng nguy cơ tiếp xúc với siêu vi COVID-19 của
người dân. Việc đình chỉ này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng Ba cho đến
hết tuần thứ hai trong tháng Tư, tuy nhiên tình hình thay đổi rất nhanh nên ngày
tháng có thể sẽ thay đổi. Đường Dây Khẩn Giải Đáp Quan Ngại của Người Vô
Gia Cư vẫn hoạt động và Sở Gia Cư tiếp tục cử các nhóm tiếp cận tới các khu
lều trại để giúp người vô gia cư hiểu cách tốt nhất để phòng ngừa nhiễm siêu vi
này cho bản thân.

•

Các Tác Động Kinh Tế: Nhân viên thành phố đang tiếp tục hợp tác với các đối
tác trong Quận để giúp kiểm soát tình trạng lây lan COVID-19 nhằm giảm mức
độ lây nhiễm và giảm tải cho các cơ sở y tế. Nhân viên thành phố đang tích cực
thu thập dữ liệu trong toàn bộ quy trình ứng phó khẩn cấp này để làm cơ sở
phân tích tác động tài chánh của sự kiện và theo dõi hoạt động khôi phục nguồn
quỹ. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, bảy hội nghị và mười hai buổi

biểu diễn sân khấu đã bị hủy bỏ tại các cơ sở thuộc sự quản lý của Nhóm San
José.
•

Các Buổi Họp về Kế Hoạch Quản Lý Community Forest Do Sở Giao Thông
tổ chức và ban đầu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17, 18, và 19 tháng Ba. Sẽ
hoãn vô thời hạn.

•

Ngày Công Dân 2020: Trợ giúp nhập tịch dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng
Tư và 18 tháng Tư đã bị hoãn cho đến khi có thông báo thêm.

•

Happy Hollow Park & Zoo: Happy Hollow Park & Zoo mở cửa trong giờ hoạt
động bình thường và đang chủ động áp dụng các biện pháp khuyến khích bảo
vệ sức khỏe. Ngoài các nỗ lực tăng cường vệ sinh, Park & Zoo đã giảm số
lượng khách thăm xuống còn chưa tới 900 người một ngày. Con số này đáp ứng
hoặc vượt số lượng bắt buộc theo lệnh hiện hành của Quận Santa Clara về các
buổi tụ tập đông người. Quý vị có thể tìm thông tin về giờ làm việc và các thay
đổi trên trang mạng www.happyhollow.org.

•

Nội Dung Chương Trình Hoạt Động Thông Thường dành cho Người Cao
Niên: Các Trung Tâm Cộng Đồng hôm nay mở cửa trong giờ làm việc bình
thường. Một số sự kiện, dịch vụ và cuộc họp có thể bị hủy hoặc hoãn nếu không
gian không cho phép người tham gia tránh tiếp xúc gần. Các Buổi Sinh Hoạt
Cộng Đồng dự kiến diễn ra vào thứ Sáu tuần này ngày 13 tháng Ba tại các trung
tâm cộng đồng Almaden, Berryessa, Roosevelt và Seven Trees đã bị hủy bỏ.
Để biết tin tức cập nhật về các hoạt động bị hủy bỏ và hoãn, vui lòng truy cập
trang mạng http://bit.ly/prnscancellations.

•

Các Trung Tâm Cộng Đồng: Các Trung Tâm Cộng Đồng hôm nay mở cửa
trong giờ làm việc bình thường. Một số sự kiện, dịch vụ và cuộc họp có thể bị
hủy hoặc hoãn nếu không gian không cho phép người tham gia tránh tiếp xúc
gần. Các Buổi Sinh Hoạt Cộng Đồng dự kiến diễn ra vào thứ Sáu ngày 13 tháng
Ba tuần này tại các trung tâm cộng đồng Almaden, Berryessa, Roosevelt và
Seven Trees đã bị hủy bỏ. Để biết tin tức cập nhật về các hoạt động bị hủy bỏ
và hoãn, vui lòng truy cập trang mạng http://bit.ly/prnscancellations.

•

Nhân Viên Thành Phố San Jose Tránh Tiếp Xúc Gần: Thành Phố đang tạo
điều kiện cho tất cả các nhân viên tránh tiếp xúc gần ở nơi làm việc, trong đó có
thể bao gồm thay đổi địa điểm làm việc, thời khóa biểu làm việc thay đổi,
và/hoặc làm việc từ xa. Ngoài ra, các buổi họp diễn ra qua điện thoại hoặc video
chung bất kỳ khi nào có thể được. Thành Phố cũng hủy toàn bộ các hoạt động
công du không cần thiết cho đến cuối tháng Tư.

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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