BÁO CÁO NHANH #58 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với COVID-19
Ngày Đăng: 4/14/2020 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
•

Silicon Valley Strong Tiếp Tục Gây Quỹ: Hôm nay Thị trưởng Sam Liccardo cung
cấp tin tức cập nhật về các hoạt động gây quỹ của Silicon Valley Strong qua một
bản thông cáo báo chí. Hoạt động tiên khởi này tập hợp công chúng và các quỹ tư
nhân nhằm giúp các cư dân dễ bị ảnh hưởng nhất ở Silicon Valley vượt qua các
gánh nặng tài chánh do dịch bệnh COVID-19. Đến nay, các hoạt động gây quỹ đã
thu được hơn 20 triệu đô-la, trong đó bao gồm $277,200 từ chương trình truyền
hình gây quỹ gần đây. Những người lãnh đạo này đang kêu gọi thêm sự đóng góp
nhiều hơn nữa vì nhu cầu của cư dân vẫn còn rất lớn. Quý vị có thể đóng góp hoặc
tham gia làm tình nguyện viên trên trang mạng www.siliconvalleystrong.org.

•

Các Thông Báo Công Chánh của Sở Y Tế Cộng Đồng (PSAs): Bà Dolores
Alvarado, Giám Đốc Liên Hội Sức Khỏe Cộng Đồng, chia sẻ thông tin và các nguồn
trợ giúp quan trọng bằng tiếng Tây ban nha cho các thành viên cộng đồng cần điều
trị y tế nhưng không có bảo hiểm. Xem video này trên Twitter.

•

Hình Bối Cảnh cho Trực Tuyến Zoonique: Trò chuyện với bạn bè và gia đình qua
điện thoại video? Happy Hollow Park & Zoo công bố các bức hình miễn phí để sử
dụng làm hình bối cảnh cho các cuộc trò chuyện qua video. Các hình bối cảnh bao
gồm Danny the Dragon, Crooked House, Keep Around Carousel, và nhiều loài thú

vật thường gặp ở sở thú. Có thể tải xuống các hình bối cảnh này ở đây. Ai nói điện
thoại video là tẻ nhạt?

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.

###

