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Thông tin 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
Tin Tức Cập Nhật về Các Hoạt Động và/hoặc Dịch Vụ của Thành Phố San Jose
•

Tin Tức Cập Nhật của Quản Lý Thành Phố cho Hội Đồng Thành Phố: Quản Lý
Thành Phố Dave Sykes đã trình bày báo cáo cập nhật cho Hội Đồng Thành Phố vào
thứ Tư, ngày 1 tháng Tư, về hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Thành
Phố. Xem toàn bộ phần trình bày trên Kênh YouTube của Thành Phố. Ông Dave
Sykes và các viên chức của Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp
của Thành Phố (EOC) đã thảo luận về các nỗ lực của Thành Phố trong việc cung
cấp thực phẩm và nơi tạm trú khẩn cấp cho những người có nhu cầu, bảo đảm tuân
thủ lệnh y tế cộng đồng mới nhất của Quận Santa Clara, và đề cao tinh thần làm
việc tận tụy của nhân viên trên toàn chính quyền Thành Phố. Nhân viên EOC đề ra
các ưu tiên hàng đầu của Thành Phố trong hoạt động ứng phó với đại dịch COVID19 trong tháng Tư:
o Bảo Toàn Tính Mạng: Làm chậm lại và giảm sự lây lan dịch bệnh COVID-19
và trợ giúp các cư dân có nguy cơ cao nhất trong thành phố.
o Duy Trì Đời Sống: Hỗ trợ các cá nhân, gia đình, và doanh nghiệp để giúp họ
duy trì đời sống trong thời gian trú ẩn tại chỗ và trở lại làm việc an toàn.
o Bảo Vệ Tài Chánh của thành phố chúng ta: Bảo đảm Thành Phố tiếp tục duy
trì tình trạng tài chánh ổn định để có thể đáp ứng các yêu cầu bắt buộc 1 và 2
đồng thời cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

•

Cập Nhật về quỹ Silicon Valley Strong Fund & Telethon: Có hơn 4,800 gia đình
ở trong danh sách chờ nhận trợ cấp qua quỹ Silicon Valley Strong Fund, đây là quỹ
cung cấp nguồn trợ cấp tài chánh trực tiếp cho những người có thu nhập thấp và bị
mất việc làm do khủng hoảng COVID-19. Quỹ Trợ Cấp Tiền Thuê Nhà 11 Triệu Mỹ
kim, khởi động cùng với chương trình Đích Đến: Gia Cư (Destination: Home) vào
thứ Hai, ngày 23 tháng Ba, phải tạm dừng tiếp nhận đơn xin mới cho đến khi có
thông báo thêm. Quỹ hiện đã nhận được 4,400 đơn xin, điều này cho thấy nhu cầu
cần trợ cấp vượt quá khả năng của quỹ. NBC Bay Area cùng phối hợp với các lãnh

đạo cộng đồng khu vực Vùng Vịnh đang cùng đồng tâm hiệp lực gây thêm quỹ cho
những cư dân dễ có nguy cơ bị ảnh hưởng nhất trong cộng đồng chúng ta. Đón
xem COVID-19 Telethon vào thứ Bảy tuần này, ngày 4 tháng Tư lúc 7 giờ tối và
giúp đỡ các cư dân láng giềng của quý vị ở Quận Santa Clara.
•

Các Thông Báo Công Chánh của Sở Y Tế Cộng Đồng (PSAs): Sharkie và cô
Jenny Do, cư dân San Jose, đã chia sẻ tầm quan trọng của việc ở trong nhà và các
thông điệp y tế cộng đồng khác trong hai đoạn video đăng trên mạng truyền thông
xã hội bằng tiếng Anh và tiếng Việt (theo thứ tự tương ứng). Xem các video này
trên Twitter: Sharkie và Jenny Do.

•

Báo Cáo Hoạt Động Xây Cất: Mặc dù Lệnh ban hành ngày 31 tháng Ba của Sở Y
Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara (mục 13.f.v) giới hạn đa số các hình thức hoạt
động xây cất, quan trọng là quý vị cần hiểu các quy chế đó để tránh báo cáo nhầm
các địa điểm công trường cho 3-1-1. Ngoài các dạng dự án có thể tiếp tục hoạt động
xây cất bình thường, Lệnh còn cho phép tất cả các địa điểm xây dựng áp dụng các
bước cần thiết để ngừng hoạt động một cách an toàn. Có nghĩa là công chúng có
thể bắt gặp các hoạt động xây dựng, chẳng hạn như đổ bê tông để chống động đất
hoặc các hoạt động bảo dưỡng dịch vụ cấp nước, che chắn mưa gió, và hút nước
hay nhìn thấy các công nhân tại các địa điểm để bảo vệ an ninh và những người
đang thực hiện các hoạt động để nhằm đóng cửa địa điểm đó một cách an toàn.
Mỗi dự án có thể có khung thời gian khác nhau để hoàn thành công việc đó, vì vậy
đừng vội vàng báo cáo hoạt động xây dựng có thể là hợp pháp. Để biết thêm thông
tin về các quy chế xây dựng, vui lòng truy cập trang
mạng www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Thư Viện Cấp Gần 3,000 Thẻ Thư Viện Trực Tuyến: Trong vòng ba tuần, Thư
Viện Công Cộng San Jose (SJPL) đã cấp tổng cộng 2,883 thẻ thư viện điện tử mới
và miễn phí cho công chúng. Các thẻ này được đưa vào sử dụng để giúp những
người không phải là hội viên SJPL có cơ hội sử dụng sách báo, các dịch vụ, và các
nguồn thông tin trợ giúp trên mạng trực tuyến của thư viện trong thời gian các thư
viện này đóng cửa do đại dịch COVID-19. Thẻ thư viện điện tử dành cho cư dân
San Jose ở mọi độ tuổi. Để nộp đơn xin thẻ thư viện điện tử (eLibrary), vui lòng truy
cập: www.sjpl.org/eLibraryCard.

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.
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