BÁO CÁO #19 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 03/17/2020 5:00 giờ chiều.

Thông tin sau đây là thông tin về biện pháp ứng phó của Thành Phố San José nhằm ngăn chặn sự lây
lan COVID-19 và giảm số người mắc bệnh.
NGUỒN:
Thành Phố San José
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Khẩn Cấp
Liên Lạc:
Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Liên Lạc Truyền Thông Thành Phố San José: 408-535-7777
Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng Thành Phố San José: 3-1-1 /408-535-3500
Email:
rosario.neaves@sanjoseca.gov
Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose
•

Sở Cứu Hỏa San José: Các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp và nhân viên điều vận của Sở Cứu Hỏa
vẫn đầy đủ nhân sự và sẵn sàng tiếp ứng khi quý vị gọi tới nhờ giúp đỡ. Sở đang áp dụng các
biện pháp để bảo vệ các nhân viên và nhân viên tiếp ứng khẩn cấp chủ chốt tránh bị nhiễm
siêu vi corona (COVID-19). Ngoài việc củng cố tầm quan trọng của thói quen vệ sinh cá nhân
tốt, các nhân viên cứu hỏa của chúng tôi còn làm sạch các bề mặt, các điểm hay chạm vào và
phương tiện thiết bị sử dụng chung hàng ngày tại mỗi trạm cứu hỏa. Các nhân viên tiếp ứng
khẩn cấp cũng mặc/sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân chẳng hạn như khẩu trang, kính
bảo hộ, bao tay và áo choàng để hạn chế tiếp xúc cho bản thân hoặc công chúng trong khi
tiếp ứng các trường hợp cấp cứu y tế. Mặc dù việc tránh tiếp xúc gần khiến các nhân viên
cứa hỏa khó tập luyện với nhau trong khi đang làm nhiệm vụ vì họ không chỉ làm việc ở
khoảng cách gần mà còn sinh hoạt, ăn uống và tập luyện cùng nhau, tuy nhiên các nhân viên
sẽ tránh tiếp xúc gần khi ra ngoài cộng đồng. Nếu quý vị tiếp xúc với nhân viên cứu hỏa, vui
lòng hiểu rằng họ được yêu cầu phải giữ khoảng cách sáu foot với những người khác bất kỳ
khi nào có thể được.

•

Chương Trình Công Viên, Giải Trí và Các Dịch Vụ Khu Phố (PRNS) và Hoàn Lại Tiền Thuê: Tất cả
các khoản tiền thuê PRNS và lệ phí chương trình sẽ được hoàn lại bắt đầu từ 17 tháng Ba.
Trong đó bao gồm cả các khoản hoàn trả theo tỷ lệ cho tất cả các buổi học bị hủy bỏ. Do số
lượng yêu cầu và hoạt động tiếp ứng đại dịch COVID-19 rất nhiều, vui lòng lưu ý là việc hoàn
trả của Thành Phố có thể kéo dài hơn khung thời gian 2 đến 6 tuần thông thường. Các khoản
thanh toán tự động hiện đang tạm ngừng vì các trung tâm cộng đồng đóng cửa, và tất cả các
nội dung hoạt động đều tạm đình chỉ cho đến khi có thông báo thêm.

•

Sở Gia Cư: Cuộc họp với quản lý khu nhà về chủ đề gánh nặng tiền thuê nhà, dự kiến diễn ra
lúc 2 giờ chiều ngày 20 tháng Ba, đã bị hủy cho đến khi có thông báo thêm.

•

work2future Job Centers: Các trung tâm work2future Job Centers sẽ đóng cửa đến ngày 8
tháng Tư. Sẽ có Các Dịch Vụ Tư Vấn Nghề Nghiệp cho các thân chủ hiện tại trong thời gian
đóng cửa, tuy nhiên cần phải lấy hẹn trước. Vui lòng liên lạc trực tiếp với Chuyên Gia Hướng
Nghiệp (Career Coach) của quý vị qua điện thoại hoặc email. Các hội thảo, các buổi giới thiệu
thông tin, và tư vấn nghề nghiệp gặp trực tiếp sẽ bắt đầu mở lại từ ngày 8 tháng Tư. Vui lòng
truy cập trang mạng work2future.org để biết thêm thông tin.

•

Các Sân Golf trong Thành Phố: Các sân golf Los Lagos, Rancho del Pueblo, và San Jose
Municipal đóng cửa nên tất cả các chương trình hoạt động đều tạm ngừng cho đến khi có
thông báo thêm.

•

San José Clean Energy: Khách hàng sẽ tiếp tục nhận được dịch vụ điện ổn định. Nếu có thắc
mắc hay quan ngại, khách hàng có thể truy cập SanJoseCleanEnergy.org, liên lạc với trung
tâm liên lạc qua điện thoại tại số 833-432-2454
hoặc customerservice@sanjosecleanenergy.org. PG&E tiếp tục cung cấp dịch vụ truyền điện
và cấp điện, và đã tạm ngừng việc ngắt dịch vụ đối với các khách hàng chưa thanh toán hóa
đơn.

•

Tuân Thủ Quy Định Đậu Xe của Sở Giao Thông: Tạm đình chỉ hoạt động phạt vi phạm quy định
về nơi đậu xe, di dời xe, và giải quyết lệ phí và vé đậu xe. Các nhân viên phụ trách đậu xe sẽ
không cấp vé phạt vi phạm quy định đậu xe, hoặc di dời xe bị bỏ không hoặc cất trữ trái phép
trên các đường phố trong thành phố. Các trường hợp đậu xe không an toàn sẽ được chuyển
cho Sở Cảnh Sát San Jose để xử lý. Thời hạn trả tiền phạt và khiếu nại phản đối vé phạt cũng
tạm đình chỉ trong ba mươi ngày, cho đến hết ngày 16 tháng Tư, 2020. Vẫn có thể trả tiền
phạt và gửi đơn khiếu nại đối với các lần cấp vé phạt trước đây trên mạng trực tuyến
tại www.pticket.com/sanjose. Các garage đậu xe ở khu trung tâm thành phố vẫn tiếp tục hoạt
động với số lượng nhân viên hạn chế, cho phép công chúng sử dụng các dịch vụ thiết yếu,
chẳng hạn như các nhà hàng có lựa chọn mua mang về nhà.

•

Đổ Rác Trái Phép: Thành Phố San Jose tạm đình chỉ dịch vụ thu Rác Đổ Trái Phép do các quan
ngại về sức khỏe liên quan đến COVID-19.

•

Các Sự Kiện và Hoạt Động Tới Đổ Rác Thải Gia Dụng Độc Hại: Thành Phố San Jose đã đình chỉ
các hoạt động thu rác thải gia dụng độc hại (HHW), bao gồm cả các sự kiện và hoạt động tới
đổ rác dành cho các hộ gia đình và tiểu thương nghiệp (CESQG) do đại dịch COVID-19.

Đăng ký danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử để nhận Báo Cáo Nhanh của Thành Phố San José, và
theo dõi chúng tôi tại sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor.
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Việt trên trang: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov

Nguy cơ mắc COVID-19 không liên quan đến sắc tộc, chủng tộc hay văn hóa. Các nhân viên Thành Phố
phải tuân thủ chính sách về Phân Biệt Đối Xử và Quấy Rối/Sách Nhiễu, và đối xử với các đồng nghiệp và
công chúng một cách tôn trọng và đàng hoàng. Bất kỳ hành động Phân Biệt Đối Xử và/hoặc Quấy
Rối/Sách Nhiễu đều là vi phạm chính sách và sẽ không được tha thứ.
###

