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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).
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DỊCH VỤ XE ĐIỆN VTA: Cơ Quan Vận Chuyển Thung Lũng Santa Clara tạm dừng
dịch vụ xe điện cho đến khi có thông báo thêm. Bắt đầu dừng dịch vụ kể từ 11 giờ 30
đêm hôm qua, ngày 25 tháng 3, sau khi một học viên lái xe điện có kết quả xét nghiệm
dương tính với COVID-19. Đọc thêm chi tiết trên trang blog Headways của VTA.

Thông Tin Cập Nhật về Những Dịch Vụ và Hoạt Động Của Thành Phố San José
•

Hội Thảo Trực Tuyến Hôm Nay - Tìm Hiểu Thêm về Lệnh Tạm Ngừng Yêu
Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Sở Gia Cư Thành Phố San Jose
sẽ tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến lúc 2 giờ chiều hôm nay để giải thích về
lệnh tạm ngừng yêu cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê. Người thuê nhà và
các chủ cho thuê nhà có thể tham gia hội thảo trực tuyến này qua điện thoại
hoặc Zoom. Đường liên kết truy cập Zoom là https://zoom.us/j/172584067. Số
điện thoại là 669-900-9128 (mã số cuộc họp là 172 584 067).

•

Ứng Phó với COVID-19 - Bảo Vệ Các Cư Dân Vô Gia Cư: Cùng phối hợp với
Văn Phòng Gia Cư Trợ Giúp Quận Santa Clara, Chương trình Đích Đến: Gia
Cư, Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe cho Người Vô Gia Cư Vùng Thung
Lũng, Sở Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Santa Clara và Các Trung Tâm Kiểm Soát
và Ngừa Bệnh, Sở Gia Cư Thành Phố San Jose đang hỗ trợ hoạt động ứng phó
khẩn cấp ở địa phương nhằm bảo vệ những người vô gia cư tránh dịch bệnh

COVID-19 và giảm tình trạng lây lan siêu vi này. Nhóm đã thiết lập một kế hoạch
hành động ưu tiên để: mở rộng công suất nhà tạm trú nhằm giúp đỡ nhiều người
hơn, tạo điều kiện cho người dân tránh tiếp xúc gần và bảo vệ những người có
nguy cơ nhất; tạo các nơi cách ly (cho những người nhiễm bệnh) và nơi cách ly
theo dõi (cho những người có thể đã tiếp xúc với nguồn bệnh) cho những người
tiếp xúc với nguồn bệnh; và thiết lập quy trình giới thiệu cho những người vô gia
cư tại các khu lán trại.
Qua hoạt động ứng phó khẩn cấp này, đến nay đã gần 800 giường tạm trú mới
được sắp xếp, và kế hoạch nhà tạm trú gồm có nhiều địa điểm kết hợp như nhà
nghỉ, nhà tạm trú (chẳng hạn như nhà tò vò), giường tạm trú tại Parkside Hall,
giường tạm thời tại South Hall, và 104 nhà di động (trailer) do Tiểu Bang
California cung cấp nằm tại Khu Đậu Xe phía Đông của khu tổ hợp Kelley Park
trên đường Story và Remillard. Các địa điểm cho hàng trăm giường tạm trú khác
hiện đang được đánh giá trong tuần này. Mục tiêu của chúng tôi là sắp xếp hàng
ngàn giường tạm trú nhanh nhất ở mức có thể vì nhiều chuyên gia sức khỏe
cộng đồng tin rằng cần số giường này để ngăn chặn tình trạng lây lan COVID-19
trong cộng đồng người vô gia cư.
Các nhà vệ sinh di động và trạm rửa tay đã được dựng tại nhiều khu lán trại vô
gia cư lớn nhằm cải thiện vệ sinh và tăng cơ hội sử dụng dịch vụ vệ sinh cho
người vô gia cư. Các cư dân vô gia cư có thể gọi Đường Dây Trợ Giúp Người
Vô Gia Cư của HomeFirst tại số (408-510-7600) để được giúp đỡ. Các địa điểm
Đậu Xe An Toàn mở cửa 24/7.

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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