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Sau đây là thông tin về kế hoạch ứng phó của Thành Phố San Jose để bảo vệ sức khỏe
của cộng đồng và để phòng ngừa sự lan truyền của bệnh Coronavirus (COVID-19).
Nguồn Tin:
Thành Phố San Jose
Trung Tâm Điều Hành Khẩn Cấp
Liên Lạc:
Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Truyền Thông của Thành Phố San Jose: 408-535-7777
Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng Thành Phố San José: 3-1-1 / 408-535-3500
Email:
rosario.neaves@sanjoseca.gov
Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Hỗ Trợ Hệ Thống Phân Phối Thực Phẩm: Thành Phố hướng dẩ n toàn Quận
Hạt trong việc thiết lập một hệ thống phân phối thực phẩ, với trọng tâm ban đầu
là vào nhóm người dễ bị tổn thương nhất, người già (từ 60 tuổi trở lên) và những
người đang điều trị y tế. Thành Phố đang làm việc nhằm duy trì cơ sở hạ tầng
phân phối thực phẩm phi lợi nhuận của chúng ta được hỗ trợ và vững mạnh.
Nhằm đạt được điều đó, Second Harvest Food Bank of Silicon Valley đã yêu cầu
và đang nhận sự hỗ trợ từ Lực Lượng Vệ Binh Quốc Gia California. Do cuộc
khủng hoảng COVID-19 còn đang tiếp diễn, Second Harvest đang gặp phải tình
trạng gia tăng đáng kể các cuộc gọi về hỗ trợ thực phẩm. Các cuộc gọi này đã
tăng trung bình 200 đến hơn 1,000 mỗi ngày và tất cả các nhà phân phối thực
phẩm khác cũng đang chứng kiến sự gia tăng về khách hàng. Lực Lượng Vệ
Binh Quốc Gia California đang trợ giúp Second Harvest chuẩn bị thực phẩm
nhanh chóng và an toàn cho những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng
đồng của chúng ta. Hiện vẫn rất cần các tình nguyện viên; xin truy cập shfb.org
để đăng ký hoặc quyên góp quỹ hoặc thông qua Sáng Kiến Mạnh Mẽ tại Thung
Lũng Silicon, www.siliconvalleystrong.org. Bất kỳ ai có nhu cầu về thực phẩm
hãy gọi cho Đường Dây Nóng Kết Nối Thực Phẩm của Second Harvest theo số
1-800-984-3663.

•

Sở Cứu Hỏa: Sở Cứu Hỏa San José chào đón một nhóm tân binh bắt đầu khóa
đào tạo vào thứ Hai, ngày 23 tháng 3. Các hướng dẫn về an toàn được đưa ra
nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19, với các tân binh làm mẫu các hành vi
chúng tôi mong chờ các thành viên trong cộng đồng sẽ tuân theo. Những hành vi
này bao gồm hạn chế giao tiếp xã hội cũng như rửa tay thường xuyên và vệ sinh
cơ sở đào tạo của chúng tôi. Trong giai đoạn quan trọng này, chúng tôi vẫn cam
kết phục vụ và bảo vệ cộng đồng San José.

•

Cuộc Họp Planning Commission: Cuộc họp Ủy Ban Kế Hoạch dự kiến diễn ra
vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3 lúc 6:30 chiều sẽ được tổ chức thông qua cuộc gọi
hội đàm Zoom trong đó sẽ mở công khai cho công chúng và cho phép bình luận
công khai. Sử dụng liên kết Zoom: https://zoom.us/j/599857156 hoặc gọi đến 1877-853-5247, ID cuộc họp: 599-857-156#. Chương trình nghị sự và chi tiết về
cách gửi bình luận cho cuộc họp này có sẵn tại https://bit.ly/2WEMyGJ.

Xin ghi danh tại News Releases eNotification để theo dõi thông báo. Những thông tin
khác sẽ được đăng trên trang mạng của Thành Phố. Cộng đồng có thể theo dõi tin tức
tại Facebook, Twitter, Instagram và Nextdoor tại @CityofSanJose.
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có bằng Tiếng Việt trên trang mạng: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov
Nguy cơ một người nhiễm COVID-19 không liên quan đến màu da, chủng tộc, và văn
hóa. Nhân viên của thành phố phải tuân thủ chính sách về kỳ thị và sách nhiễu
(Discrimination and Harassment policy) của thành phố, phải đối xử với đồng nghiệp và
người dân một cách hoà nhã và tôn trọng. Thành phố không chấp nhận bất cứ sự kỳ thị
và sách nhiễu nào và coi đó là những vi phạm chính sách của thành phố.
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