BÁO CÁO NHANH #26 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 03/23/2020 10:00 giờ sáng

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
Ở Trong Nhà: Lệnh trú ẩn tại chỗ của Tiểu Bang California và Quận Santa Clara hiện đang có
hiệu lực. Tất cả mọi người phải trú ẩn trong nhà (trừ những việc cấp thiết) để bảo vệ các cư
dân dễ có nguy cơ mắc bệnh nhất trong cộng đồng chúng ta. Ngay cả khi quý vị thấy khỏe
mạnh và không có triệu chứng gì, quý vị vẫn có thể làm lây lan siêu vi nếu rời nhà và tiếp xúc
với những người khác. Hãy Ở Trong Nhà!
Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị đã tiếp xúc với COVID-19 và bị sốt cũng như có các triệu chứng
bệnh, chẳng hạn như ho hoặc khó thở, gọi bác sĩ của quý vị để xin tư vấn y khoa.
Hôm Nay Họp Báo Trực Tuyến: Quận Santa Clara sẽ tổ chức buổi họp báo vào buổi trưa hôm
nay qua trang Facebook của quận để bàn thảo về nội dung sửa đổi các hoạt động Thống Kê
Dân Số 2020 trong thời gian lệnh 'trú ẩn tại chỗ' do COVID-19 có hiệu lực. Cư dân có thể điền
bản thống kê dân số trên mạng trực tuyến bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ khác tại
my2020census.gov hoặc qua điện thoại tại 844-330-2020 (tiếng Anh); 844-468-2020 (tiếng Tây
ban nha); 844-461-2020 (tiếng Việt).
Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose
•

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose (SJC): TSA thông báo với ban Quản Lý Phi
Trường rằng nhân viên TSA thứ năm tại SJC đã có kết quả xét nghiệm COVID-19
dương tính. Lần gần đây nhất nhân viên TSA này làm việc tại Phi Trường là buổi tối
ngày 11 tháng Ba tại điểm kiểm tra sàng lọc hành khách tại Terminal A. Để biết tin tức
cập nhật nhất từ TSA, vui lòng truy cập trang mạng www.tsa.gov/coronavirus. Ngoài ra,
một nhân viên thành phố tại Phi Trường cũng có kết quả xét nghiệm dương tính. Lần
gần đây nhất người này làm việc tại Phi Trường là ngày 12 tháng Ba, và có thể đã có
tiếp xúc hạn chế với một số người thuê chỗ ở phi trường. SJC Airport vẫn mở cửa cho
các hoạt động đi lại thiết yếu. Tuy nhiên, các hãng hàng không đã bắt đầu cắt giảm dịch
vụ. Hành khách nên xem trang mạng của hãng hàng không để kiểm tra tình trạng
chuyến bay và tin tức cập nhật về lịch trình hoặc gọi hãng hàng không đó trong vòng 72
giờ trước chuyến bay dự kiến.

•

TIN TỨC CẬP NHẬT Quy Trình Xin Tham Gia Chương Trình Vay Hiện ĐÃ CÓ Trên
Mạng: Cổng thông tin nộp đơn xin tham gia các chương trình vay dành cho doanh
nghiệp và tổ chức bất vụ lợi có trên trang mạng COVID-19 của SBA. Chương trình cho
vay do thiệt hại kinh tế của Cơ Quan Quản Lý Tiểu Thương Nghiệp (Small Business
Administration - SBA) ở Quận Santa Clara có thể hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức
bất vụ lợi giảm nhẹ thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các đối tác của
Businessownerspace.com như SBDC, AnewAmerica, MBDA, và SCORE sẵn lòng giúp
đỡ những người cần giúp chuẩn bị hồ sơ vay.

•

Các Hoạt Động Kiểm Tra Tòa Nhà Tại Chỗ: Các hoạt động kiểm tra tòa nhà tại chỗ,
chỉ dành cho các dự án Xây Nhà theo Lệnh của Sở Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Santa
Clara, bị đình chỉ cho đến hết thứ Tư, ngày 25 tháng Ba. Việc tạm đình chỉ này còn bảo
vệ sức khỏe của các thanh tra viên và công chúng trong thời gian chúng tôi điều chỉnh
các phương thức kiểm tra. Hoạt động kiểm tra các dự án xây nhà dành cho một hộ gia
đình có thể tiếp tục qua hình thức gặp qua video. Tìm hiểu thêm về thủ tục kiểm tra và
cấp phép từ xa trên trang mạng www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Cộng Đồng We Are #SiliconValleyStrong Hưởng Ứng Lời Kêu Gọi Hành Động:
Hàng trăm người ghi danh tham gia giúp đỡ qua các hoạt động khắc phục của
#SiliconValleyStrong. Hơn 650 người đã hưởng ứng lời kêu gọi hành động, và có rất
nhiều việc phải làm. Ghi danh tại siliconvalleystrong.org/volunteer.

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.

