BÁO CÁO NHANH #55 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
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

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: Ngày 13 tháng Tư, 2020, 10 GIỜ SÁNG
Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose
•

Điền Bản Câu Hỏi Thống Kê Dân Số 2020: Hơn bao giờ hết, Thành Phố cần bảo đảm
tất cả các cư dân đều được thống kê để bảo đảm nhận được ngân quỹ thích hợp cho
các dịch vụ và chương trình nhằm giúp chuẩn bị khả năng ứng phó trường hợp khẩn
cấp, cho ban giáo dục, cho gia cư, và sức khỏe cộng đồng. Thành phố San Jose
khuyến khích mọi cư dân điền bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 và thống kê từng
người cư ngụ hoặc ngủ chung trong nơi ở, kể cả trẻ em, người ở chung nhà, và bạn bè.
Bản câu hỏi Thống Kê Dân Số sẽ mất khoảng 10 phút để hoàn tất. Cư dân có thể trả lời
trên mạng trực tuyến (my2020census.gov), qua điện thoại (844-330-2020) hoặc qua thư
bưu điện. Bản câu hỏi thống kê dân số trực tuyến và dịch vụ trợ giúp qua điện thoại có
bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Tây ban nha, tiếng Việt, tiếng Nga,
tiếng Tagalog, và tiếng Hoa. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập website
www.2020census.gov.

•

Theo Dõi Chúng Tôi trên Mạng Xã Hội: Quý vị có thể tìm các tài khoản chính thức
của Thành Phố trên Facebook, Twitter, và Nextdoor - chúng tôi hiện cũng có

trên Instagram. Theo dõi các trang của chúng tôi để bảo đảm cập nhật tin tức đầy đủ về
hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và các tin tức khác của Thành Phố.
Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Trợ Giúp Tài Chánh và Pháp Lý cho Người Đi Làm: Văn Phòng Thi Hành Các Tiêu
Chuẩn Lao Động Quận Santa Clara (OLSE) Và Liên Minh Hợp Tác vì Nơi Làm Việc
Công Bằng đã phát động chương trình Santa Clara County CAN (COVID-19 Assistance
Navigation) để giúp đỡ những người đi làm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Những ai có thắc mắc về phúc lợi an sinh, tình trạng hội đủ điều kiện nhận EDD
(chương trình thất nghiệp) và quy trình nộp đơn xin, hay các nguồn trợ giúp khác liên
quan đến coronavirus có thể gọi đường dây khẩn đa ngôn ngữ tại số 408-809-2124.
Ngoài ra còn có Đường Dây có Nhân Viên Luật Sư của OLSE tại số 1-866-870-7725 để
giúp đỡ những người đi làm muốn tìm tư vấn pháp lý cho trường hợp quyền lợi nơi làm
việc của họ bị vi phạm. Đường dây này cũng dành cho các doanh nghiệp muốn tìm hiểu
thông tin về việc tuân thủ quy định. Để biết thêm thông tin, truy cập trang
mạng www.SantaClaraCountyCAN.org hoặc www.SCCFairWorkplace.org

•

Quy Định Hướng Dẫn dành cho Các Tiệm Tạp Hóa và Bán Lẻ Hàng Thiết Yếu:
Quận Santa Clara công bố thêm quy định hướng dẫn dành cho các cơ sở thương mại
thiết yếu và nhân viên của họ về các biện pháp bảo vệ bản thân và những người khác
nhằm tránh tiếp xúc với nguồn lây bệnh khi ở nơi làm và khi đi và đến chỗ làm. Ngoài ra,
Sở Sức Khỏe Môi Trường của Quận còn biên soạn một tờ thông tin với các biện pháp
giảm thiểu nguy cơ cụ thể dành cho các cơ sở cung cấp thực phẩm được phép hoạt
động.

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.

###

