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NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 10:00 Giờ Sáng
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).
Vào tối ngày 9 tháng 3, Tiến Sĩ Sara Cody, Viên Chức Y Tế Quận đã công bố việc ban
hành Pháp Lệnh yêu cầu hủy bỏ các buổi tụ tập đông người (công cộng hoặc tư nhân)
có hơn 1,000 người và đưa ra các khuyến cáo mới để giúp bảo vệ các cư dân trước
dịch bệnh COVID-19. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực lúc 12 giờ sáng ngày 11 tháng 3.
Đọc lệnh của Quận và quy định hướng dẫn cập nhật nhất.
Đọc toàn bộ nội dung lệnh của Quận.
Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Cuộc Họp của những Nghị Viên Thành Phố San José: Cuộc họp của Hội
Đồng Thành Phố San Jose hôm nay sẽ được phát trực tiếp trên trên trang
YouTube của Thành Phố. Thành Phố khuyên người dân khi tham dự buổi họp
nên giữ khoảng cách độ dài 1 cánh tay với nhau. Đây là lời khuyên của văn
phòng Sở Y Tế Của Quận Hạt Santa Clara. Thành Phố San Jose sẽ mở rộng
không gian họp sang phòng Wing Room 120.

•

Housing & Community Development Commission: Cuộc họp gia cư và phát
triển cộng đồng vào thứ nam, ngày 12 tháng 3 sẽ tiếp tục như thường lệ 5:45 giờ
chiều tại Tòa Thị Chính phòng Wing Room 118-119.

•

Arts Commission: Cuộc họp của ủy ban nghệ thuật vào thứ hai, ngày 16 tháng
3 sẽ bị hủy bỏ.

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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