BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 14 – 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).
Nguồn Tin:
Thành Phố San Jose
Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp
Liên Lạc:
Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Truyền Thông của Thành Phố San Jose: 408-535-7777
Email:
rosario.neaves@sanjoseca.gov

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 10:00 GIỜ SÁNG
Vào ngày 15 tháng 3, Thống Đốc Gavin Newsom đã khuyến cáo cách ly tại nhà đối với
tất cả những người cao niên từ 65 tuổi trở lên và những người có bệnh mãn tính.
Thống Đốc Gavin Newsom cũng chỉ thị tất cả các quán bar, hộp đêm, quán rượu, và
quán bia tạm thời đóng cửa.
Để xem đầy đủ nội dung họp báo của thống đốc, nhấp vào đây.

Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Bascom Community Center: Sở Dịch Vụ Công Viên, Giải Trí và Khu Phố được
biết một tình nguyện viên tại sự kiện bóng đá Battle of Bay Power Soccer diễn ra
ở Bascom Community Center vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 3, có kết quả xét
nghiệm dương tính với COVID-19. Tình nguyện viên này không có triệu chứng gì
vào ngày 7 tháng 3. Thành Phố đã nhờ Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara
can thiệp và tiếp tục tuân thủ quy định hướng dẫn của Quận để ngăn chặn sự
lây lan của COVID-19. Thành Phố đã ra lệnh lau chùi kỹ (deep cleaning) lưỡng
Bascom Community Center.

•

Sở Cứu Hỏa San José: Sở Cứu Hỏa San Jose tiếp tục theo dõi và yểm trợ các
nhân viên bị bệnh COVID-19 hoặc đã tiếp xúc với nguồn bệnh này. Tính tới thời
điểm ban hành báo cáo cập nhật này, 10 nhân viên ở các vị trí có tuyên thệ đã
có kết quả xét nghiệm dương tính và 57 người có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh

đang được theo dõi. Thành Phố sẽ tiếp tục cung cấp tin tức cập nhật về các con
số này. Các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp của Sở Cứu Hỏa tiếp tục sử dụng
phương tiện bảo hộ cá nhân (PPE) tăng cường, chẳng hạn như mặt nạ, bao tay,
kính bảo hộ, và áo choàng bảo vệ. Các cư dân cộng đồng tiếp xúc với chúng tôi
không nên hoảng sợ khi nhìn thấy nhân viên sử dụng PPE này vì mục đích sử
dụng chỉ là để tránh nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh cho công chúng và nhân
viên. Sở Cứu Hỏa vẫn tiếp tục duy trì các nguồn lực ở cấp độ bình thường.

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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