BẢN TIN CẬP NHẬT NHANH "FLASH REPORT" SỐ 36 – 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
NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: NGÀY 30 THÁNG 3 NĂM 2020 LÚC 1:00 GIỜ CHIỀU
VỀ VIỆC CƠ QUAN THÀNH PHỐ ĐÓNG CỬA NGHỈ LỄ VÀO NGÀY MAI: Ngày mai,
31 tháng 3, Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành Phố
(EOC) sẽ tiếp tục hoạt động dù là ngày lễ César Chávez Day. Sẽ chỉ có một Bản Tin
Cập Nhật Nhanh lúc 10 giờ sáng. Thành Phố sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tiện ích
và an toàn công cộng thiết yếu trong ngày lễ này.
•

Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng: Trung Tâm Liên Lạc Khách Hàng của Thành
Phố sẽ đóng cửa vào ngày lễ chính thức này của Thành Phố. Máy trả lời điện
thoại tự động sẽ cung cấp thông tin và trợ giúp cho người gọi trong ngày 31
tháng 3. Các yêu cầu không khẩn cấp cần liên lạc tiếp sẽ được chuyển cho ban
sở thích hợp và sẽ được giải quyết trong giờ làm việc.

•

Các Thư Viện và Trung Tâm Cộng Đồng: Tất cả các thư viện và trung tâm
cộng đồng của Thành Phố vẫn tiếp tục đóng cửa trong thời gian Thành Phố đối
phó với dịch bệnh Coronavirus.

•

Dịch Vụ Thu Rác Thải và Rác Tái Chế: Dịch vụ thu rác thải và rác tái chế vào
thứ Ba, ngày 31 tháng 3 vẫn sẽ diễn ra như bình thường. Cư dân có thể liên lạc
với hãng dịch vụ thu rác thải, rác tái chế, hoặc cây cỏ xén để báo cáo các trường
hợp lỡ ngày thu rác, thùng rác bị hư hỏng, hoặc thay đổi kích cỡ thùng rác. Truy
cập trang mạng www.sjenvironment.org/lookup để tìm các hãng dịch vụ thu rác.

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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