BÁO CÁO NHANH #56 – Phương Pháp Giảm Thiểu và
Sự Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 4/13/2020 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 (408-5353500)
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 Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố
San Jose
•

Các Công Viên Đóng Cửa Vào Dịp Lễ Cuối Tuần Hiện Đã Mở
Lại: Các công viên đóng cửa trong dịp lễ cuối tuần đã mở cửa lại. 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 quy định
đóng cửa các tiện ích trong công viên. 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. Luôn
giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với những người khác. Thành Phố sẽ
đóng cửa các công viên để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cộng đồng,
nếu khách tới công viên không tuân thủ các quy định về bảo vệ sức
khỏe và an toàn cho cộng đồng.

•

East Side Union High School District Cung Cấp Các Bữa Ăn Miễn
Phí cho Người Lớn: Bắt đầu từ hôm nay, ngày 13 tháng Tư, hai
trường Mount Pleasant High School và William C. Overfelt High School
của East Side Union High School District sẽ cung cấp các bữa ăn cho

người lớn trong cộng đồng. Vào ngày 15 tháng Tư, James Lick High
School và Andrew Hill High School cũng sẽ bắt đầu cung cấp các bữa
ăn cho người lớn. Tới tối đa 200 suất ăn sẽ được cung cấp hàng ngày
tại mỗi địa điểm. Xem bản đồ địa điểm phân phát đồ ăn của Thành
Phố San Jose để biết danh sách đầy đủ các địa điểm cung cấp cho
những người cần đến bữa ăn miễn phí.
•

Ngừng Sử Dụng Các Nút Bấm dành cho Người Đi Bộ ở Khu Trung
Tâm Thành Phố: Để giúp mọi người tránh đụng tay vào các nơi có
mặt sử dụng chung, Sở Giao Thông đang sửa đổi các đèn tín hiệu dành
cho người đi bộ thành "không cần chạm" tại khu trung tâm thành phố
San Jose. Bắt đầu từ hôm nay, các nút bấm đèn tín hiệu cho người đi
bộ tại hơn 100 giao lộ sẽ ngừng hoạt động, và đèn tín hiệu qua đường
sẽ tự động mở lên theo chu trình định sẵn. Trước đây, hàng chục đèn
tín hiệu dành cho người đi bộ ở khu trung tâm thành phố được tự động
mở lên trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối vào ngày
thường trong tuần - bắt đầu từ hôm nay tín hiệu này sẽ tự hoạt động 24
giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần, và áp dụng thêm cho các giao lộ
khác. Với giờ hoạt động kéo dài, các đèn tín hiệu dành cho người đi bộ
bằng âm thanh hiện sẽ thường xuyên được hoạt động suốt đêm.

•

Các Chương Trình Trực Tuyến Miễn Phí của SJPL: Thư Viện Công
Cộng San Jose (SJPL) tiếp tục cung cấp các chương trình song ngữ
trực tuyến miễn phí để mọi người thưởng thức trong thời gian ở nhà.
Hiện có hơn 80 chương trình trực tuyến phát sóng theo lịch và hơn 50
chương trình hiện đã được ghi âm/ghi hình và chia sẻ với công chúng.
Cho dù đó là chương trình kể chuyện, các chương trình liên quan đến
STEAM, hay các trò thủ công thú vị để thử làm ở nhà, SJPL có mọi thứ
cho mọi người. Để tìm danh sách đầy đủ các chương trình sắp tới, truy
cập trang mạng: www.sjpl.org.

•

Săn Tìm Trứng Trên Mạng Trực Tuyến: Hôm qua, Sở Công Viên,
Giải Trí và Các Dịch Vụ Khu Phố (PRNS) đã mời các cư dân tham gia
buổi săn tìm trứng trên mạng trực tuyến. Với công nghệ camera 360
độ, người tham gia đã tới Noble Park để tìm 20 quả trứng. Với 7,200
lượt xem tự nhiên trên @sjparksandrec trang Facebook và gần 1,000
lượt tương tác, PRNS tiếp tục "xây dựng cộng đồng qua các hoạt động
vui chơi" đồng thời khuyến khích tránh tiếp xúc gần.

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.

###

