BÁO CÁO NHANH #27 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 23/3/2020 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
BUỔI HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE NGÀY 24 THÁNG BA: Vào thứ Ba ngày
mai, 24 tháng Ba, buổi họp của Hội Đồng Thành Phố San Jose lúc 1 giờ 30 chiều sẽ diễn ra
theo kế hoạch tại khu vực Wing Rooms ở Tòa Thị Chính San Jose, 200 East Santa Clara
Street. Trong phần 3.1, Báo Cáo của Quản Lý Thành Phố, Dave Sykes sẽ cung cấp tin tức cập
nhật toàn diện cho Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố về tình hình Thành Phố ứng phó với
dịch bệnh COVID-19 và trình bày về kế hoạch tiếp tục duy trì các hoạt động của Thành Phố.
Địa điểm họp sẽ được sắp xếp sao cho phù hợp với Lệnh và Các Yêu Cầu Tránh Tiếp Xúc Gần
của Quận Santa Clara. Thị Trưởng, Các Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố và nhân viên Thành
Phố có thể tham dự buổi họp qua điện thoại hoặc video. Công chúng được mời tham dự tại
các Phòng và Khu Mái Vòm của Hội Đồng Thành Phố nơi buổi họp sẽ được truyền trực tiếp.
Nhân viên sẽ cung cấp thẻ công chúng phát biểu và sẽ đệ trình cho Thị Trưởng. Công chúng
sẽ sử dụng thiết bị loa micro để phát biểu nhận xét.
ĐỐI VỚI TRUYỀN THÔNG: Sẽ có chỗ ngồi hạn chế trong khu Wing Rooms. Sẽ có thêm chỗ
ngồi bổ sung trong khu Council Chambers phía sau khu vực ngồi họp báo bình thường và Khu
Mái Vòm.
Những người tham dự từ nhà có thể xem buổi họp truyền trực tiếp trên kênh YouTube của
Thành Phố.

Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose
•

Trợ Cấp Tài Chánh cho Các Hộ Gia Đình có Thu Nhập Thấp: Hệ Thống Ngăn
Ngừa Tình Trạng Vô Gia Cư Quận Santa Clara có chương trình trợ cấp tài
chánh cho các cư dân có thu nhập thấp, bị mất thu nhấp và không đủ khả năng
trả tiền thuê nhà do các ảnh hưởng liên quan đến dịch bệnh COVID. Để hội đủ
điều kiện, quý vị phải cư ngụ tại Quận Santa Clara, có mức thu nhập hộ gia đình
thấp hơn 80% mức thu nhập trung bình (AMI), và bị mất thu nhập (có chứng từ

chứng minh) do dịch bệnh COVID-19. Để tìm hiểu thêm và để nộp đơn xin, vui
lòng truy cập trang mạng sacredheartcs.org/covid19 hoặc gọi số 408-780-9134.
•

Sở Cứu Hỏa San Jose: Các hoạt động cơ sở của Sở Cứu Hỏa vẫn tiếp tục như
bình thường. 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 31 người có thể
đã tiếp xúc với nguồn bệnh đang được theo dõi. Một số nhân viên đảm trách các
vị trí có tuyên thệ đã trở lại làm việc sau giai đoạn cách ly. Những nhân viên bị
bệnh hoặc không có triệu chứng nhưng có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh
COVID-19 hiện đang được theo dõi. Thành Phố sẽ tiếp tục cung cấp tin tức cập
nhật về các con số này.

•

Ban Hoạch Định, Xây Dựng và Thi Hành Quy Định (PBCE): Một nhân viên
PBCE tại Trung Tâm Cấp Giấy Phép của Thành Phố được cho là dương tính với
COVID-19 theo nhận định của bác sĩ vào ngày 22 tháng Ba. Lần gần đây nhất
nhân viên này làm việc tại Trung Tâm Cấp Giấy Phép là ngày 19 tháng Ba. Bắt
đầu từ thứ Hai, ngày 23 tháng Ba, tất cả các nhân viên ban Dịch Vụ Xây Dựng
làm việc trên tầng lầu một đến bốn tại Tòa Thị Chính được yêu cầu làm việc ở
nhà cho đến khi có thể đánh giá thêm tình hình. Tòa Thị Chính vẫn đang đóng
cửa và tạm ngừng phục vụ công chúng kể từ ngày 17 tháng Ba. Trong đó bao
gồm nhân viên ban PBCE, Sở Công Chánh, và Cơ Quan Phòng Ngừa Hỏa
Hoạn.

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.

