BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 35 – 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:
EOC_PIO@sanjoseca.gov
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TRANG MẠNG TEAM SAN JOSE YỂM TRỢ CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI ĐỊA
PHƯƠNG: Trang mạng Nguồn Thông Tin Trợ Giúp Team San Jose mới đã được đưa
vào ứng dụng. Trang này có một cơ sở dữ liệu với gần 600 nhà hàng ở San Jose cung
cấp dịch vụ giao đồ ăn hoặc mua mang về, ngoài ra còn có các lựa chọn thẻ quà tặng
để giúp ủng hộ các doanh nghiệp địa phương vào thời điểm cần nhất như lúc này.
Trang này cũng giới thiệu các địa điểm giải trí trực tuyến, cửa hàng trực tuyến, và các
hoạt động sáng tạo. Các đối tác ngành du lịch lữ hành và khách sạn ở San Jose có thể
tìm thông tin trợ giúp qua các đường liên kết nhanh tới các nguồn trợ giúp quan trọng
cho từng ngành.

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

Giám Đốc Thành Phố Dave Sykes và Los Tigres Del Norte Chia Sẻ Tầm
Quan Trọng của việc Ở Trong Nhà: Hôm nay Thành Phố San Jose đã ban
hành hai thông báo công chánh khuyến khích cư dân ở trong nhà để góp phần
giúp ngăn chặn tình trạng lây lan bệnh COVID-19 và bảo vệ những người có
nguy cơ cao nhất trong cộng đồng. Xem các băng video của Giám Đốc Thành
Phố Sykes và Los Tigres Del Norte trên Twitter.

•

Giải Trí Cuối Tuần Miễn Phí: Xem và tải xuống miễn phí tất cả các bộ phim mà
quý vị dự định sẽ xem, và thưởng thức các ban nhạc mà quý vị ưa thích tại
sjpl.org/ebooks-emedia. Quý vị chỉ cần có Thẻ Thư Viện San Jose. Quý vị không
có thẻ thư viện? Hãy nộp đơn xin thẻ thư viện điện tử (eLibrary) ngay hôm nay!
sjpl.org/eLibraryCard

•

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose (SJC): Đối với những khách lữ hành sử
dụng SJC cho hoạt động đi lại thiết yếu, Economy Lot 1 tạm thời đóng cửa để
giảm dịch vụ xe buýt (shuttle) và tạo điều kiện thực hiện quy định tránh tiếp xúc
gần. Có thể sử dụng Lô 2 (Khu Đậu Xe của Terminal A) với mức giảm giá
Economy Lot 1 là $18 một ngày/tối đa. Tất cả các khu đậu xe tại phi trường khác
vẫn tiếp tục mở cửa. Để biết thông tin cập nhật thời gian thực về hoạt động đậu
xe tại SJC, truy cập trang mạng https://www.flysanjose.com/parking

•

Cùng Hợp Tác Bảo Vệ Người Vô Gia Cư: Tình trạng lây lan COVID-19 đặc
biệt nguy hiểm đối với những người vô gia cư. Những người không có nơi ở cố
định không chỉ khó áp dụng các bước phòng ngừa hơn mà họ còn thường có
sức khỏe kém hơn các cư dân khác. Để khắc phục tình hình, Quận Hạt Santa
Clara, Thành Phố San Jose, và Continuum of Care Partners đang cùng hợp tác
đáp ứng nhu cầu của những người vô gia cư. Đọc về các nỗ lực chung của
chúng tôi để kéo dài giờ mở cửa và tăng công suất phục vụ của nhà tạm trú,
cung cấp cơ sở vật chất và đồ dùng vệ sinh, giáo dục cư dân vô gia cư về các
nguồn trợ giúp hiện có, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cần nơi
tạm trú trong tương lai của người vô gia cư trong thời gian dịch bệnh.

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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