BÁO CÁO NHANH #40 – Ứng Phó với COVID-19
Sau đây là thông tin về biện pháp ứng phó của Thành Phố San José nhằm ngăn
chặn sự lây lan COVID-19 và giảm số người mắc bệnh.
NGUỒN:
Thành Phố San José
Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Khẩn Cấp

Liên Lạc:

Rosario Neaves, Giám Đốc Truyền Thông/EPIO; 210-823-3908
Đường Dây Liên Lạc Truyền Thông Thành Phố San José: 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: April 1, 2020, 5:00 giờ chiều
Họp Báo Ngày Mai: Thị Trưởng Sam Liccardo sẽ cùng với Tổng Giám Thị phụ trách Các
Trường Học của Quận (Mary Ann Dewan), Quản Lý các Chương Trình Sức Khỏe và Trợ Giúp
Gia Đình của Học Khu San Jose Unified (Melinda Landau, R.N.), Quản Lý Thành Phố (Dave
Sykes) và Phó Quản Lý thành Phố (Angel Rios) cung cấp tin tức cập nhật nhất về hệ thống
phân phối thực phẩm. Họ sẽ công bố bản đồ có thể tra cứu về các địa điểm phân phối dành
cho người cao niên, thanh thiếu niên, các ngân hàng thực phẩm và các tiệm ăn mở cửa để
khách mua mang về. Tin tức cập nhật về các hoạt động tình nguyện và phân phối thực phẩm ở
trường học cũng sẽ được cung cấp. Buổi họp báo sẽ diễn ra vào ngày mai, lúc 9 giờ 15 sáng
thứ Năm, 2 tháng Tư, tại San Jose High School ở 275 North 24th Street.
Quận Santa Clara Hiện Cập Nhật Tin Tức trên Facebook Hàng Ngày: Quận Santa Clara sẽ
cung cấp phần cập nhật thông tin về hoạt động ứng phó với coronavirus dài khoảng năm tới
bảy phút trên Facebook Live, thứ Hai đến thứ Sáu, lúc 10 giờ sáng. Truy cập trang mạng
sccphd.org/coronavirus, tới trang Facebook của Quận , hoặc gọi 2-1-1 để biết thêm thông tin.
Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose
•

Tạm Dừng Hoạt Động Yêu Cầu Người Thuê Nhà Rời Khỏi Nhà Thuê: Sở Gia Cư sẽ
tổ chức một buổi hội thảo trực tuyến khác để thảo luận về việc tạm dừng hoạt động yêu
cầu người thuê nhà rời khỏi nhà thuê do dịch bệnh COVID-19. Buổi hội thảo trực tuyến
này dành cho người thuê nhà và chủ cho thuê nhà và dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ
chiều thứ Năm, ngày 2 tháng Tư. Quý vị có thể tham gia qua Zoom tại
https://zoom.us/j/511755409 hoặc điện thoại bằng cách gọi số 669-900-9128, webinar
ID 551 775 409. Buổi hội thảo trực tuyến có chỗ cho 500 người tham gia.

•

Thư Viện Giải Đáp Gần 1,000 Câu Hỏi của Công Chúng: Kể từ khi tạm thời đóng
cửa, Thư Viện Công Cộng San Jose đã kéo dài dịch vụ chat trực tuyến của thư viện
thành 7 ngày một tuần. Đến nay đã có hơn 1,000 thắc mắc của công chúng đã được
giải đáp. Dịch vụ chat trực tuyến giúp nhân viên thư viện kết nối với công chúng và tiếp
tục giải đáp các thắc mắc, cung cấp các nguồn thông tin trợ giúp trên mạng trực tuyến,
và giới thiệu các dịch vụ và chương trình trực tuyến mà thư viện cung cấp. Để biết giờ
mở cửa, để tìm hiểu thông tin và cách kết nối với một Nhân Viên Thư Viện, vui lòng truy
cập trang: https://www.sjpl.org/contact.

•

Viva CalleSJ: Chương trình phố đi bộ của Thành Phố, Viva CalleSJ "Cinco de Via", dự
kiến diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 17 tháng Năm, bị hủy bỏ.

Đăng ký danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử để nhận Báo Cáo Nhanh của Thành Phố
San José, và theo dõi chúng tôi tại sanjoseca.gov và @CityofSanJose trên Facebook,
Twitter, Instagram và Nextdoor.
Esta información está disponible en español en www.sanjoseca.gov.
Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Việt trên trang: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov.

Nguy cơ mắc COVID-19 không liên quan đến sắc tộc, chủng tộc hay văn hóa. Các
nhân viên Thành Phố phải tuân thủ chính sách về Phân Biệt Đối Xử và Quấy
Rối/Sách Nhiễu, và đối xử với các đồng nghiệp và công chúng một cách tôn
trọng và đàng hoàng. Bất kỳ hành động Phân Biệt Đối Xử và/hoặc Quấy Rối/Sách
Nhiễu đều là vi phạm chính sách và sẽ không được tha thứ.
.
###

