BÁO CÁO NHANH #45 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 4/6/2020 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
•

Mở Rộng Chương Trình Trợ Cấp Thất Nghiệp: Trong khuôn khổ Đạo Luật
CARES của Liên Bang vừa mới được thông qua, chương trình trợ cấp thất nghiệp
của California sẽ được mở rộng, áp dụng cho cả những người tự kinh doanh và sẽ
cung cấp thêm quyền lợi. Có thể tìm hiểu thêm chi tiết của vấn đề trong thông báo
này. Để đăng ký nhận các thông báo tức thời, nhấp vào đây. Nếu quý vị có thắc
mắc, vui lòng email.

•

Các Thông Báo Công Chánh từ Sở Y Tế Cộng Đồng (PSAs): Bà Alejandra
Bologna Zubikarai, Tổng Lãnh Sự Mexico ở San José, và Frances Tao, nhân viên
chính quyền Thành Phố, chia sẻ tầm quan trọng của việc ở trong nhà và tránh tiếp
xúc gần trong hai video đăng trên mạng truyền thông xã hội bằng tiếng Tây ban nha
và tiếng Quảng đông. Xem các video này trên Twitter: Alejandra Bologna
Zubikarai, https://bit.ly/2V5vaJ1 và Frances Tao, https://bit.ly/2x6WZbP.

•

Góp Phần Tuân Thủ Nội Quy để Giúp Tiếp Tục Mở Cửa Các Công Viên: Tới
công viên có thể tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của quý vị, đặc biệt là trong
giai đoạn khó khăn này. Tuy nhiên, Thành Phố San Jose cần quý vị tuân thủ các
lệnh tránh tiếp xúc gần của Quận và tránh sử dụng các cơ sở đã đóng cửa trong
công viên. Một số cơ sở trong công viên đã đóng cửa để bảo vệ sức khỏe và an
toàn cho cộng đồng. Vui lòng đừng tới hoặc sử dụng các khu vực này. Trong đó
bao gồm tất cả các công viên dành cho chó, sân bóng rổ, sân bóng đá, sân chơi,
các khu vực picnic và khu BBQ, và nhà vệ sinh. Đừng tụ tập trong các công viên và
luôn giữ khoảng cách ít nhất 6 feet (khoảng 2 thước) với những người khác. Nếu
cư dân không tuân thủ các nội quy bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn, Thành
Phố sẽ đóng cửa các công viên.

Đăng ký để nhận danh sách Thông Cáo Báo Điện Tử của Báo Cáo Nhanh 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 Anh trên trang: www.sanjoseca.gov.
這信息將以中文提供在 www.sanjoseca.gov
Nguy cơ nhiễm 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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