BÁO CÁO NHANH #53 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với COVID19
Ngày Đăng: 04/10/2020 10:00 giờ sáng

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 Báo Chí/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/TRUYỀN THÔNG: Tất cả các nhân viên phụ trách truyền thông của Thành Phố San
Jose đều tập trung ứng phó với khủng hoảng COVID-19. Vui lòng chuyển mọi yêu cầu hay thắc
mắc truyền thông liên quan đến các ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cho Đường Dây Truyền
Thông Tin Tức tại số 408-535-7777 hoặc EOC_PIO@sanjoseca.gov để bảo đảm được hồi âm kịp
thời. Cám ơn quý vị đã tham gia giúp chia sẻ thông điệp của chúng tôi với các cộng đồng.
Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
•

Lưu Ý về Các Công Viên: Để tránh tình trạng tụ họp đông đúc, các công viên trong vùng và
bãi đậu xe của các công viên khu phố ở San Jose sẽ đóng cửa vào thứ Bảy, ngày 11 tháng
Tư và Chủ nhật, ngày 12 tháng Tư. Truy cập trang mạng bit.ly/prnscancellations để xem
danh sách cập nhật các địa điểm công viên đóng cửa. Vui lòng lưu ý, các hoạt động tụ tập
giao lưu, kể cả đi săn trứng Phục Sinh, đều bị nghiêm cấm. Cư dân phải tuân thủ lệnh tránh
tiếp xúc gần của Quận Santa Clara, tránh tụ tập hoặc tham gia các hoạt động theo nhóm, và
tuân thủ các quy định đóng cửa các tiện ích trong công viên.

•

Các Nguồn Trợ Giúp về Sức Khỏe Tâm Thần: Trang mạng của Mental Health America
có thông tin dành cho các cá nhân và cộng đồng về cách vượt qua tâm trạng lo lắng do dịch
bệnh COVID-19. Dưới đây là một số nguồn thông tin trợ giúp khác nếu quý vị cảm thấy lo
lắng, cô độc hay sợ hãi:
o Trung Tâm Liên Lạc qua Điện Thoại của Cơ Quan Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi Quận
Santa Clara: 800-704-0900
o Đường Dây Nhắn Tin Trợ Giúp Khủng Hoảng: Gửi tin nhắn RENEW tới số 741741
o Đường Dây Khẩn Trợ Giúp về Tự Tử và Khủng Hoảng: 855-278-4204

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Bảng Thống Kê Dữ Liệu của Quận Được Cập Nhật Thông Tin về Địa Điểm và Sắc Tộc:
Bảng thống kê dữ liệu COVID-19 của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa Clara đã được cập
nhật dữ liệu mới. Bảng thống kê này hiện có số trường hợp được xác nhận mắc bệnh theo
thành phố nơi cư ngụ và số người tử vong theo sắc tộc/chủng tộc. Tính đến ngày 9 tháng
Tư, 958 trong tổng số 1,442 trường hợp mắc bệnh là ở Thành Phố San Jose. Truy cập
trang dữ liệu về COVID-19 của Sở Y Tế Quận để biết thêm thông tin.

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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