BÁO CÁO NHANH #48 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
Ngày Đăng: 4/7/2020 5:00 giờ chiều

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 Cho 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
•

Buổi Họp của Ủy Ban Hoạch Định: Buổi họp của Ủy Ban Hoạch Định dự kiến vào
lúc 6 giờ 30 chiều ngày mai, thứ Tư ngày 8 tháng Tư, sẽ diễn ra qua điện thoại
video Zoom và công khai cho công chúng. Sử dụng đường liên kết Zoom:
https://zoom.us/j/892466121 hoặc gọi 1-877-853-5247, Mã ID buổi họp: 892-466121#. Nội dung nghị sự và hướng dẫn chi tiết về cách nộp nhận xét cho buổi họp
này có tại https://bit.ly/2WEMyGJ.

•

Facebook sẽ hỗ trợ 15 triệu Mỹ kim cho các Tiểu Doanh Nghiệp Vùng Vịnh:
Facebook công bố sẽ dành tặng 15 triệu Mỹ kim cho các tiểu doanh nghiệp dưới
dạng ngân khoản trợ cấp của Facebook. Hiện thời các doanh nghiệp có thể truy
cập trang mạng facebook.com/grantsforbusiness để kiểm tra tình trạng hội đủ điều
kiện và tìm hiểu thêm về chương trình. Quy trình nộp đơn xin trợ cấp vẫn chưa bắt
đầu, tuy nhiên các doanh nghiệp nên ghi danh email nhận thông báo khi quy trình
này bắt đầu.

•

Sở Cứu Hỏa: Sở Cứu Hỏa San Jose (SJFD) chia sẻ một trong những cách thức
mà sở đang áp dụng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 ở nơi làm việc. Kỹ Sư Cứu
Hỏa Mike Moraida giải thích về các bước giám sát y tế mà tất cả các nhân viên thiết
yếu của Thành Phố San Jose thực hiện hàng ngày trước khi tới làm việc. Xem
video mới nhất về hướng dẫn bảo vệ an toàn trên trang Facebook và Twitter của Sở
SJFD. Tất cả mọi người, kể cả các nhân viên thiết yếu, vui lòng lưu ý là nếu bạn bị
bệnh, hãy ở nhà trừ khi cần đi khám chữa bệnh. Nếu cùng đồng tâm hiệp lực,
chúng ta có thể làm chậm lại sự lây lan của COVID-19.

•

Các Nguồn Trợ Giúp về Học Từ Xa cho Học Sinh: Khoảng 57,285 học sinh Mẫu
giáo đến lớp 12 được tạo điều kiện sử dụng tất cả các công cụ học tập và nguồn trợ
giúp học tập từ Thư Viện Công Cộng San Jose (SJPL) qua Thẻ Thư Viện dành cho
Học Sinh mới. Đây là thẻ thư viện đặc biệt với lệ phí phạt trả lại tài liệu trễ là $0, áp
dụng cho tất cả các tài liệu thư viện, dành cho những học sinh đi học ở một số học
khu tại San Jose. Để tìm hiểu thêm về thẻ thư viện này và để biết học khu của con
quý vị có hợp tác với SJPL hay không, vui lòng truy cập trang mạng:
sjpl.org/studentcard.

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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