BÁO CÁO NHANH #21 –Ứng Phó với COVID-19
Thông tin sau đây là thông tin về biện pháp ứng phó của Thành Phố San José nhằm làm
chậm 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

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: 18 THÁNG 3, 2020, 5 GIỜ CHIỀU
Trước cuộc khủng hoảng chưa từng xảy ra mà có khả năng ảnh hưởng đến nhiều cư dân của
chúng ta, Thành Phố đang triển khai các bước nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong khi
đó vẫn cung cấp các dịch vụ quan trọng. Quản Đốc Thành Phố San Jose, ông Dave Sykes đã
cung cấp cho Hội Đồng Thành Phố San Jose bản cập nhật tình hình về biện pháp ứng phó của
Thành Phố với dịch COVID-19 vào thứ 3 ngày 17 tháng 3. Bài diễn thuyết bao gồm cách Thành
Phố đảm bảo cư dân chúng ta được an toàn và cập nhật thông tin, và tiếp tục cung cấp các
dịch vụ thiết yếu cho Thành Phố. Video bài diễn thuyết được đăng tải trên kênh Youtube của
Thành Phố.
Thành Phố San Jose đang ở trong Giai Đoạn 5 của kế hoạch ứng phó, điều đó có nghĩa là
Trung Tâm Ứng Biến Khẩn Cấp đã hoạt động hoàn toàn. Tất cả các cơ sở trong thành phố đều
đóng cửa. An toàn công cộng đã sẵn sàng đáp ứng các cuộc gọi, và các cơ sở hạ tầng quan
trọng như nước thải, rác, và đường phố vẫn tiếp tục hoạt động.
.
•

Ra Mắt Sáng Kiến Mạnh Mẽ tại Thung Lũng Silicon về Huy Động Tình Nguyện Viên
Và Phân Phối Thực Phẩm: Thành Phố đã cho ra mắt trang
web, siliconvalleystrong.org, có chứa thông tin toàn quận về phân phối thực phẩm bao
gồm địa điểm, thông tin liên hệ, và thời gian hoạt động. Mục tiêu là đảm bảo an ninh
thực phẩm cho người già (người trên 60 tuổi) và người dễ bị tổn thương về mặt y tế
(bệnh tim, phổi và tiểu đường). Nhưng người có nhu cầu về thực phẩm có thể truy cập
siliconvalleystrong.org hoặc gọi đến 2-1-1, dịch vụ đa ngôn ngữ phục vụ 24 giờ. Các
thành viên trong cộng đồng quan tâm đến việc chung tay giúp đỡ có thể lấy thêm thông
tin tại siliconvalleystrong.org.

•

Sân Bay Quốc Tế Mineta San José (SJC): SJC mở cửa và tiếp tục hoạt động sân bay
bình thường. Trong bối cảnh lượng hành khách giảm đáng kể, các nhà điều hành dịch

vụ ăn uống, bán lẻ, câu lạc bộ sẽ tăng cường hoạt động của họ và cắt giảm giờ của một
số địa điểm.
•

SỬA Trang Web Tạm Dừng Đuổi Khỏi Nhà Pháp Lý: Vào ngày 17 tháng 3, Hội Đồng
Thành Phố đã phê duyệt lệnh tạm ngừng đuổi khỏi nhà pháp lý đối với cư dân. Địa chỉ
trang web chính xác là www.sanjoseca.gov/evictionmoratorium.

•

Văn Phòng Quản Lý Di Trú: Có hiệu lực ngay, Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ
(USCIS) tạm dừng tất cả các dịch vụ trực tiếp thông thường với người nộp đơn, bao
gồm phỏng vấn và lễ nhập tịch. Những người nhập cư trải qua xét nghiệm y tế hoặc
điều trị COVID-19 sẽ không bị phạt khi nộp đơn xin nhập tịch theo quy tắc công phí mới
ban hành. Tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư, có các triệu chứng giống với
nhiễm vi-rút corona đều được khuyến khích tìm đến điều trị y tế hoặc dịch vụ phòng
ngừa cần thiết.

•

Đổ Rác Bất Hợp Pháp: Sở Dịch Vụ Môi Trường đã tạm dừng việc thu gom rác đổ bất
hợp pháp. Sở Giao Thông Vận Tải sẽ tiếp tục thu dọn những thứ ưu tiên, chẳng hạn
những thứ chặn đường đi.

•

Giấy Phép Đỗ Xe Dân Cư: Sở Trung Tâm Giấy Phép Giao Thông, có vị trí tại tầng 8
của Tòa Thị Chính, đã đóng cửa và sẽ không cấp Giấy Phép Đỗ Xe Dân Cư cho đến khi
có thông báo mới. Chúng tôi sẽ thông báo cho cư dân bị ảnh hưởng khi thời hạn gia
hạn mới được xác định đối với Giấy Phép Đỗ Xe Dân Cư hiện đang dự kiến hết hạn vào
tháng 3 và tháng 4 năm 2020.

•

Trại Gia Đình: Cắm Trại Câu Cá tại Trại Gia Đình Yosemite sẽ bị hủy vào ngày 24 đến
ngày 26 tháng 4. Để biết danh sách đầy đủ các lớp và chương trình bị hủy, xin truy cập
bit.ly/prnscancellations.

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.
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.
###

