BÁO CÁO NHANH #22 –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.
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NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: 19 tháng 3, 2020, 10 GIỜ SÁNG
Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose

Thông Báo Cấp Quỹ Tiểu Bang để ứng phó với đại dịch COVID-19: Thống
đốc Newsom đã ký lệnh khẩn cấp vào thứ Ba, ngày 17 tháng Ba, dành tới 1 tỷ Mỹ
kim ngân quỹ tiểu bang cho hoạt động ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Gói
ngân quỹ bao gồm 150 triệu Mỹ kim cho các chính quyền địa phương như San Jose
để cung cấp gia cư khẩn cấp và trợ giúp nơi tạm trú nhằm giảm thiểu nguy cơ
COVID-19 trong cộng đồng vô gia cư, và mua các xe moóc lưu động cũng như thuê
các phòng khách sạn, nhà nghỉ, và các cơ sở khác qua sự hợp tác của các quận và
thành phố, cung cấp nơi cách ly tức thời trên toàn tiểu bang cho người vô gia cư.
Các ưu tiên khác là: tăng công suất giường bệnh viện và mua thiết bị y tế để ứng
phó với tình trạng số lượng bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến trong thời gian tới,
bảo vệ các bệnh viện, cơ sở điều dưỡng, và các cơ sở khác dễ bị lây lan COVID-19
nhất, cung cấp các dịch vụ bảo vệ tính mạng cho các cư dân California cách ly tại
nhà, và cung cấp ngân quỹ cho hoạt động khử trùng và làm sạch các cơ sở giữ trẻ
vẫn tiếp tục hoạt động.
•

•

Cuộc tổng thống kê dân số: Vào ngày 18 tháng Ba, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa
Kỳ thông báo sẽ hoãn các hoạt động tại địa phương cho đến ngày 1 tháng Tư. Đây là
bước đề phòng nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của công chúng cũng như các nhân
viên của Cơ Quan Thống Kê Dân Số. Các Địa Điểm theo dịch vụ (bếp ăn, nhà tạm trú
v.v...) và các địa điểm ngoài trời có mục tiêu và không phải nơi tạm trú đã được dời lại
đến ngày 29-30 tháng Tư và 1 tháng Năm. Cũng có các điều chỉnh về hoạt động của
nhóm cho phù hợp với các thay đổi thời khóa biểu gần đây tại các khu học xá đại học.
Nhấp vào đây để xem thông cáo báo chí của Cơ Quan Thống Kê Dân Số. Các cư dân
vẫn có thể điền bản thống kê dân số trên mạng trực tuyến tại my2020census.gov hoặc
qua điện thoại tại số 844-330-2020, có sẵn bằng 13 ngôn ngữ. Hạn chót điền bản thống
kê dân số là ngày 31 tháng Bảy.

Cộng Đồng Đoàn Kết và Trợ Giúp Cộng Đồng Di Dân: Trong khuôn khổ nỗ lực bảo
vệ tất cả các cư dân cộng đồng trước đại dịch COVID-19, Mạng Lưới Tiếp Ứng Nhanh tại
Quận Santa Clara (video bằng tiếng Tây ban nha, video bằng tiếng Việt) tiếp tục các hoạt
động và sẵn sàng bảo vệ các thành viên cộng đồng là đối tượng mục tiêu của Sở Thi Hành
Luật Di Trú và Hải Quan (ICE). Nếu quý vị bắt gặp hoạt động ICE trong khu phố của quý vị,
vui lòng gọi ngay số 408-290-1144 và các tình nguyện viên và luật sư di trú Tiếp Ứng
Nhanh sẽ sẵn sàng trợ giúp.
•

Các Khu Nhà Đậu Xe Công Cộng và Đồng Hồ Đo tại Chỗ Đậu Xe: Bắt đầu từ hôm
nay, thứ Năm ngày 19 tháng Ba, các đồng hồ đo tại chỗ đậu xe trên đường phố và các khu
nhà đậu xe thuộc sở hữu của Thành Phố sẽ mở cửa miễn phí cho công chúng, ngoại trừ
Tòa Thị Chính và khu nhà đậu xe dành cho nhân viên ở gần đó. Cần tuân thủ các giới hạn
thời gian đậu xe đã niêm yết. Nhân viên an ninh sẽ tuần tra các khu nhà đậu xe; tuy nhiên,
số lượng nhân viên vận hành bãi đậu xe sẽ hạn chế.
•

Buổi Họp Cộng Đồng Ký Sắc Lệnh: Buổi họp thông báo Quy Mô EIR và Ký Sắc Lệnh
của Thành Phố để tiếp nhận ý kiến của công chúng về một tu chính án Tiêu Đề 23 của Sắc
Lệnh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng Ba tại Tòa Thị Chính đã bị hủy cho đến khi có
thông báo thêm.
•

Buổi Họp của Ủy Ban Di Tích Lịch Sử: Buổi họp của Ủy Ban Di Tích Lịch Sử ngày 1
tháng Tư sẽ được tổ chức theo hình thức họp từ xa chiếu theo Sắc Lệnh của Thống Đốc về
nới lỏng các yêu cầu của Đạo Luật Nâu (Brown Act). Buổi họp này là một ngoại lệ trong tình
hình Thành Phố hiện ủy bỏ các buổi họp của Ủy Ban, Tiểu Ban, và Hội Đồng trừ các buổi
họp của Hội Đồng Thành Phố và Ủy Ban Hoạch Định.
•

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.
###

