BÁO CÁO NHANH #43 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 3/4/2020 10:00 giờ sáng

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
•

Thắc Mắc và Giải Đáp trên Twitter: Cùng tham gia #AskTheMayor: Thị Trưởng Liccardo sẽ
hiện diện trên mạng trực tuyến vào lúc 11 giờ 30 sáng nay để giải đáp các thắc mắc liên
quan đến COVID-19 và cộng đồng chúng ta ở đây: bit.ly/AskMayorSam. Quý vị có thể đóng
góp các câu hỏi (và video) trên bài đăng thông báo (bit.ly/AskMayorSam) hoặc sử dụng
#AskMayorSam trên dòng thời gian của quý vị. Những người cần tài khoản miễn phí có thể
truy cập trang twitter.com/signup để lập tài khoản và theo dõi @sliccardo.

•

THÔNG BÁO CUỐI TUẦN - Các Công Viên trong Thành Phố: Các Công Viên trong Thành Phố
sẽ đóng cửa nếu cư dân không giữ khoảng cách 6 feet khi sử dụng công viên. Để làm chậm
và giảm tốc độ lây lan dịch bệnh COVID-19, Thành Phố San Jose cần quý vị tuân thủ các lệnh
tránh tiếp xúc gần của Quận. Vui lòng lưu ý là Thành Phố đã đóng cửa một số cơ sở trong
công viên (chẳng hạn như các công trình vui chơi, công viên dành cho chó, và nhiều nơi
khác). Thành Phố sẽ đóng tất cả các công viên, để bảo vệ sức khỏe và an toàn công cộng,
nếu cư dân không tuân thủ các quy định hướng dẫn.
Hướng Dẫn Cách Bảo Vệ An Toàn
o
o
o
o

Ở nhà nếu quý vị bị bệnh.
Đừng tụ tập nhóm hoặc tham gia các hoạt động theo nhóm.
Luôn giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với người khác.
Tuân thủ quy định tại những nơi tạm dừng hoạt động các cơ sở tiện nghi của công
viên và tránh những khu vực này: bao gồm cả công viên dành cho chó; sân tennis,
bóng pickleball, futsal, và sân bóng rổ; phương tiện thể dục ngoài trời và các sân chơi;
các khu vực picnic và nướng thịt; bồn uống nước; nhà vệ sinh; các khu vực sân golf
ném đĩa và sân bãi thể thao.

•

Sở Cứu Hỏa Sở Cứu Hỏa San Jose (SJFD) cung cấp thông tin cho công chúng về việc các nhân
viên cứu hỏa đang tuân thủ quy định tránh tiếp xúc gần tại các trạm cứu hỏa như thế nào.
Xem video cập nhật nhất về hướng dẫn bảo vệ an toàn trên trang Facebook và Twitter của
SJFD và nhớ giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác. Tất cả mọi người đều góp
phần ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Giữ gìn sức khỏe, và ở trong nhà.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Quận Santa Clara Khuyến Cáo Cư Dân Nên Sử Dụng Khẩu Trang Vải: Quận khuyến cáo các
cư dân khi ra ngoài thực hiện các hoạt động thiết yếu nên sử dụng khẩu trang vải loại có thể
tái chế và không dùng trong ngành y tế. Việc này có thể giúp quý vị tránh vô ý làm lây lan
siêu vi gây bệnh ngay cả khi quý vị không có hoặc chỉ có ít triệu chứng. Để tìm hiểu thêm,
vui lòng truy cập https://bit.ly/3bNYuu3.

•

Quận Cung Cấp Các Bảng Dữ Liệu COVID-19 Mới: Quận đã thêm hai bảng thông tin mới
vào Bảng Dữ Liệu COVID-19, cung cấp thông tin chi tiết về các trường hợp mắc bệnh và tử
vong do COVID-19 ở Quận Santa Clara. Bảng Dữ Liệu Bệnh Viện mới có dữ liệu về số giường
bệnh viện điều trị cấp tính (thường gọi là "floor" hay "med/surg"), giường bệnh trong ban
chăm sóc đặc biệt, máy thở, và giường dự phòng. Bảng Dữ Liệu Xét Nghiệm mới cung cấp
tổng số và khối lượng xét nghiệm COVID-19 hàng ngày tại Quận Santa Clara.

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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