BÁO CÁO NHANH #25 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 20/03/2020 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 Jose: Bảo đảm an toàn cho nhân viên, cư dân, và các doanh nghiệp tiếp tục là
ưu tiên hàng đầu. 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 COVID-19. Sức khỏe của các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp là vô
cùng quan trọng vì họ là những người ở mặt trận tiền tuyến trong hành trình giúp đỡ cộng đồng
vượt qua cơn khủng hoảng y tế do dịch bệnh COVID-19. Sở Cứu Hỏa đề nghị công chúng tuân
thủ tất cả các lệnh của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara để bảo vệ toàn thể cộng đồng tránh
tiếp tục lây lan siêu vi này. Tính tới thời điểm ban hành báo cáo cập nhật này, 13 nhân viên ở
các vị trí có tuyên thệ đã có kết quả xét nghiệm dương tính và 75 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.

•

Ra Mắt Trang Web Toàn Diện của Tiểu Bang để Trả Lời Các Câu Hỏi Thường Gặp: Tiểu Bang
California đã công bố trang web COVID19 song ngữ (tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha) truy cập
chung bao gồm các thông báo dịch vụ công cộng và thông tin về cách đăng ký các quyền lợi dịch
vụ xã hội, như thất nghiệp, khuyết tật, và nghỉ phép vì lý do gia đình. Truy cập
www.covid19.ca.gov để biết thêm thông tin.

•

Ra Mắt Email Thành Phố Để Trả Lời Các Câu Hỏi của Doanh Nghiệp và Chủ Sở Hữu Lao Động:
Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (OED) đã thiết lập một địa chỉ email mới,
covid19sjbusiness@sanjoseca.gov, nơi chủ sở hữu lao động, doanh nghiệp, tổ chức phi lợi
nhuận và người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể đặt câu hỏi. Nhân viên OED sẽ làm
việc để phản hồi nhanh chóng với thông tin và nguồn tài liệu hiện có.

•

Đóng Cửa Sân Chơi: Có hiệu lực ngay lập tức, tất cả các sân chơi của Thành Phố sẽ đều đóng
cửa. Công viên và đường đi dạo được mở. Bất cứ ai sử dụng chúng đều phải giữ khoảng cách ít
nhất 6 foot so với những người khác và tuân theo tất cả các hướng dẫn và lệnh khác của Quận
và Tiểu Bang. Để biết các câu hỏi thường gặp liên quan đến Lệnh của Quận hướng dẫn các cá

nhân trú ẩn tại nhà, hãy truy cập bit.ly/covid19FAQpage. Để biết thêm thông tin về việc đóng
cửa và hủy bỏ của Sở Dịch Vụ Công Viên, Giải Trí và Khu Phố, hãy 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
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.

