BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 30 – COVID-19
GIẢM THIỂU VÀ ĐỐI PHÓ
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
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THÔNG TIN VỀ CORONAVIRUS TRÊN TOÀN QUẬN: Các đối tác của chúng tội tại
Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara tiếp tục công bố số liệu hàng ngày đã được xác
nhận về các trường hợp nhiễm bệnh, tử vong, và thông tin liên quan khác. Truy cập
trang Coronavirus Chủng Mới (COVID-19) của Quận để biết thêm chi tiết.
Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Nhật Ký Điện Tử của Happy Hollow Park & Zoo: Happy Hollow tiếp tục cung
cấp dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp, tận tình, và tuyệt vời cho các thú vật tại
trung tâm dù hiện đang tạm thời đóng cửa. Những động vật này có nhiều lời
khuyên hữu ích cho chúng ta về cách vượt qua dịch bệnh COVID-19 và sau đây
là những gì chúng tôi nghĩ là các động vật muốn chia sẻ với chúng ta.

•

Sở Cứu Hỏa/Cơ Quan Phòng Ngừa Hỏa Hoạn: Trung Tâm Cấp Giấy Phép
của Thành Phố, kể cả Cơ Quan Phòng Ngừa Hỏa Hoạn, tiếp tục đóng cửa bắt
đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Nhân viên Phòng Ngừa Hỏa Hoạn đang làm
việc từ xa để duyệt xét kế hoạch và các dịch vụ thiết yếu khác. Các hoạt động
thanh tra/kiểm tra đã tạm thời bị đình chỉ đồng thời cơ quan đang tìm phương án
thay thế để cung cấp các dịch vụ này. Xem trang mạng Các Quy Trình Thủ Tục
Từ Xa của chúng tôi để biết thêm chi tiết và hướng dẫn cách nộp tài liệu để
duyệt xét.

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.

###

