BÁO CÁO NHANH #44 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 3/4/2020 5:00 giờ chiều

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
•

Silicon Valley Strong Telethon: Vào 7 giờ tối thứ Bảy, ngày 4 tháng Tư, Silicon
Valley Strong và NBC Bay Area sẽ tổ chức một buổi telethon để giúp gây quỹ thêm
nhằm đáp ứng các nhu cầu của cộng đồng và trợ giúp những người gặp khó khăn
tài chánh do đại dịch COVID-19. Mặc dù nguồn ngân quỹ ban đầu có được sẽ giúp
đỡ hàng ngàn gia đình gặp khó khăn, hiện vẫn còn 6,800 gia đình khác (và ngày
càng nhiều) đang ở trong danh sách chờ xin trợ cấp.

•

Tuân Thủ Nội Quy để Tiếp Tục Mở Cửa Các Công Viên: Thành Phố San Jose
hiểu rõ những lợi ích sức khỏe mà các công viên mang lại, đặc biệt là vào thời điểm
xảy ra sự kiện chưa từng có tiền lệ này. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều nên góp
phần giúp tiếp tục mở cửa các công viên. Để làm chậm lại 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 và tránh sử dụng các cơ sở vật chất đã đóng cửa trong công
viên. Khách tới công viên không nên nhảy qua hàng rào để vào các khu vực đã
đóng cửa. Các khu vực đóng cửa bao gồm 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. Thành Phố sẽ đóng cửa các công viên để bảo
vệ sức khỏe và an toàn công cộng, nếu khách tới công viên không tuân thủ các quy
định về bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn.

•

San José Clean Energy: San José Clean Energy đã soạn cẩm nang hướng dẫn về
các nguồn trợ giúp để giúp cư dân tiết kiệm chi phí điện khi ở nhà nhiều hơn. Khách
hàng có thể tìm thấy thông tin về các chương trình mức giá tiết kiệm chi phí, các
chương trình giảm giá do Tiểu bang đài thọ, trợ cấp do chính quyền liên bang đài
thọ, và các nguồn trợ giúp khác để giúp quý vị tiết kiệm năng lượng và chi phí. Nếu

có thắc mắc hay quan ngại, khách hàng có thể truy cập trang
mạng www.SanJoseCleanEnergy.org hoặc liên lạc với trung tâm liên lạc qua điện
thoại của chúng tôi tại số 833-432-2454.
•

Thị Trưởng Liccardo Khởi Động Chương Trình Kể Chuyện Trực Tuyến Mỗi
Tuần: Hôm qua, Thị Trưởng Sam Liccardo đã khởi động một đợt kể chuyện trực
tuyến hàng tuần với sự hợp tác của Thư Viện Công Cộng San Jose (SJPL). Thư
viện đã cung cấp cho ông ba cuốn sách song ngữ để đọc cho công chúng qua
truyền phát trực tiếp trên Facebook. Các buổi kể chuyện hàng tuần sẽ diễn ra lúc 2
giờ chiều thứ Năm hàng tuần và có thể xem trên kênh Facebook của Thị Trưởng
@SamLiccardo1. Nhân dịp này Thị Trưởng cũng nhắc nhở và khuyến khích người
dân sử dụng các nguồn tài liệu, dịch vụ và các chương trình trực tuyến của thư viện
trong thời gian ở nhà. Để theo dõi tin tức cập nhật về chương trình kể chuyện trực
tuyến, hãy theo dõi @SanJoseLibrary và @sjplearlyed trên Facebook. Quý vị bỏ lỡ
buổi kể chuyện của Thị Trưởng? Xem ở đây.

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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