BÁO CÁO NHANH #46 –Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 4/6/2020 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:
Cho Tin Tức/Truyền Thông: EOC_PIO@sanjoseca.gov
Cho Cư Dân: 311@sanjoseca.gov
Cho Doanh Nghiệp: covid19sjbusiness@sanjoseca.gov
Cho Tổ Chức Vô Vụ Lợi: covid19sjcbo@sanjoseca.gov
Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
•

Rác/Rác Thải và Đổ Rác Trái Phép: Thành Phố đã khôi phục các dịch vụ vào tuần
này để giải quyết tình trạng rác/rác thải và đổ rác trái phép. Các dịch vụ sẽ bao gồm
giải quyết các yêu cầu dịch vụ xử lý tình trạng đổ rác trái phép và dọn rác/rác thải ở
các khu vực cao điểm. Cư dân có thể gửi yêu cầu dịch vụ liên quan đến tình trạng
đổ rác trái phép qua ứng dụng (app) của Thành Phố, San Jose 311. Thành Phố
cũng sẽ tiếp tục duy trì Chương Trình Rác Tại Khu Lán Trại của Người Vô Gia Cư.
Đây là chương trình cung cấp dịch vụ tới lấy rác và dọn rác tại các khu lán trại quy
mô lớn của những người vô gia cư (lưu ý: đây không phải là chương trình dỡ bỏ lán
trại). Các dịch vụ được khôi phục lại có nhân sự tham gia với số lượng lớn hơn
bình thường, trong đó bao gồm nhân viên Thành Phố và San Jose Conservation
Corps, để chúng tôi có thể khắc phục tình trạng dồn ứ và giải quyết các yêu cầu mới
về dịch vụ. Khi yêu cầu dịch vụ qua ứng dụng San Jose 311, người sử dụng sẽ
được thấy một thông báo cho biết Thành Phố sẽ giải quyết yêu cầu dịch vụ đó
nhưng cần thêm thời gian do hiện đang phải đối phó với dịch bệnh COVID-19.

•

Thông Tin về Đạo Luật CARES của Liên Bang: Đạo Luật CARES của Liên Bang
vừa được thông qua có nhiều chương trình để giúp các doanh nghiệp, tổ chức vô vụ
lợi, nhân viên, và những người tự kinh doanh ở địa phương. PHẦN TÓM TẮT VỀ
ĐẠO LUẬT CARES của Thành Phố San Jose tập hợp các chương trình này trong
một tài liệu để quý vị có thể dễ dàng xác định chương trình nào sẽ giúp ích cho quý
vị nhiều nhất.
Có thêm thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây ban nha và tiếng việt trong thông báo
bản tin của chúng tôi ở đây: https://conta.cc/2RhaYTa. Nếu quý vị có thắc mắc, vui
lòng gửi email covid19sjbusiness@sanjoseca.gov.

•

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose: Để tạo điều kiện cho cộng đồng tránh tiếp
xúc gần và giảm nhu cầu cần sử dụng dịch vụ xe shuttle, Bãi Đậu Xe 4 của SJC sẽ
tạm thời đóng cửa còn Bãi Đậu Xe 6 sẽ có chỗ đậu xe hạn chế để khuyến khích du
khách đậu xe trong các khu tiện đi bộ hơn tới các ga đón khách. Bãi Đậu Xe 2
(Terminal A Garage) có mở với mức lệ phí giảm giá là $18 một ngày (tối đa) và Bãi
Đậu 3 và 5 tiếp tục mở cửa với mức lệ phí $30 một ngày (tối đa). Để biết thông tin
cập nhật thời gian hoạt động đậu xe tại SJC, truy cập trang
mạng www.flysanjose.com/parking. Vui lòng lưu ý là SJC tiếp tục mở cửa nhưng chỉ
dành cho hoạt động du hành thiết yếu.

•

Tiếp Tục Ứng Phó với Mưa Bão: Vì tuần này vẫn tiếp tục mưa, Sở Giao Thông
(DỌ) đang tích cực giám sát các khu vực trũng thấp, tăng cường quét dọn đường
phố tại các khu vực đó, và phản hồi các cuộc gọi tới nhờ trợ giúp khắc phục sự cố
mưa bão. Cư dân có thể giúp giữ thông thoáng cống rãnh và ống xả nước mưa
bằng cách quét và hốt bỏ lá cây và rác thải khác ở trước nhà hoặc ở cơ sở kinh
doanh của mình. Nếu quý vị thấy có chỗ bị ngập lụt hoặc rác chắn đường hoặc lối
đi bộ, liên lạc với Ban Điều Vận DOT tại số 408-794-1900.

•

Các Tiện Nghi Trong Công Viên Đóng Cửa để Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng:
Các công viên thành phố vẫn mở cửa tuy nhiên nhiều tiện nghi đã đóng cửa để bảo
vệ sức khỏe cộng đồng. Trong đó bao gồm các ghế dài trong công viên, 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. Vui lòng đừng tới hoặc sử dụng các khu vực này. Đừng
nhảy qua hoặc dỡ hàng rào để vào trong các khu vực đã đóng cửa. 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.

•

Tin Tức Cập Nhật về Team San Jose: Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu ở
Hoa Kỳ, 19 hội nghị và 69 buổi biểu diễn sân khấu đã bị hủy bỏ tại các cơ sở do
Team San Jose quản lý. Các sân khấu của San Jose vẫn tiếp tục ngừng tất cả các
buổi biểu diễn công cộng cho đến ngày 3 tháng Năm. Trong đó bao gồm California
Theatre, Montgomery Theater, San Jose Civic, và Center for Performing Arts. Gần
70% buổi biểu diễn sân khấu đã hoặc đang được dời lại lịch. Để biết thêm thông tin
về một buổi biểu diễn cụ thể, vui lòng xem lịch hoạt động trên website của Team
San Jose.

•

Đã Có Hơn 56K Cuốn Sách Điện Tử Được Mượn Về tại SJPL: Mọi người rất ưa
thích thư viện trong thời gian phải trú ẩn tại chỗ. Trong ba tuần đầu tiên kể từ khi
tạm thời đóng cửa, Thư Viện Công Cộng San Jose đã có hơn 56,000 Sách Điện Tử
và Sách Điện Tử dạng Ghi Âm được mượn về, gấp đôi số lượng sách mượn về
trước khi đóng cửa vào ngày 16 tháng Ba. Bất kỳ ai là thành viên của SJPL đều có
thể tiếp cận Sách điện tử, Sách điện tử dạng Ghi âm miễn phí 24/7 và nhiều tài liệu
khác. Đăng ký nhận Thẻ Thư Viện Điện Tử để trở thành hội viên ngay hôm nay.
Tới website: sjpl.org/eLibraryCard.

•

Hoãn sự kiện Great American Litter Pick Up: Sự kiện Great American Litter Pick
Up (Toàn Thể Cộng Đồng Hoa Kỳ Tham Gia Nhặt Rác) dự kiến diễn ra vào ngày 25

tháng Tư đã bị hoãn. BeautifySJ Initiative, Các Chương Trình Chống Vẽ Bậy và
Chống Xả Rác sẽ tập hợp lại các tình nguyện viên của chương trình vào mùa thu.
Đăng ký để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử bản 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 Anh 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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