BÁO CÁO NHANH #64 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
Ngày Đăng: 04/17/2020 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
•

Tin Tức Cập Nhật của Cơ Quan Dịch Vụ Xây Dựng về Bước Kiểm Tra Cuối
Cùng: Các thanh tra viên của Thành Phố sẽ tiến hành bước kiểm tra cuối cùng,
như được phép theo Mục 13(d) trong Lệnh Sức Khỏe Cộng Đồng của Quận , đối
với tất cả các dự án có công trình đã sẵn sàng cho bước kiểm tra cuối cùng trước
ngày 31 tháng 3. Cụ thể là, bước kiểm tra cuối cùng sẽ được sắp xếp lại cho những
buổi đã bị hủy bỏ vào thời điểm Lệnh của Quận bắt đầu có hiệu lực và những công
trình xây dựng đã hoàn thành và được xác nhận đã sẵn sàng cho bước kiểm tra
cuối cùng. Không nên tiếp tục các công trình xây dựng không được phép theo Lệnh
của Quận. Thanh tra viên sẽ mặc và mang đồ bảo vệ, tuân thủ quy định tránh tiếp
xúc gần, và sẽ không xúc tiến buổi kiểm tra tại bất kỳ địa điểm nào mà không thấy
có điều kiện an toàn. Nhân viên thành phố sẽ liên lạc với các công trình hội đủ điều
kiện để thu xếp lại ngày giờ hẹn. Để biết thêm thông tin, xem Quy Định Hướng Dẫn
về Xây Dựng và Các Bước Quy Trình Từ Xa tại www.sanjoseca.gov/permitcenter.

•

Sở Cứu Hỏa: Giám Đốc Sở Cứu Hỏa Robert Sapien, Jr. cung cấp tin tức cập nhật
về hoạt động của Sở Cứu Hỏa San Jose nhằm vượt qua những khó khăn trở ngại
do đại dịch COVID-19 gây ra, đồng thời tiếp tục bảo vệ và phục vụ cộng đồng San
Jose trong một đoạn video mới được chia sẻ trên kênh YouTube của Sở Cứu Hỏa
San Jose. Tìm hiểu xem các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp đã làm gì để điều chỉnh
mô hình tiếp ứng và các phương thức bảo vệ an toàn của họ tại nơi làm việc cũng
như những gì quý vị có thể làm để giúp các nhân viên tiếp ứng khẩn cấp trước khi
họ đến hiện trường để giúp quý vị trong trường hợp khẩn cấp.

•

Tiếp Tục Chăm Lo Sức Khỏe Tâm Thần của Quý Vị: Chăm lo sức khỏe tâm thần
của quý vị bằng cách thường xuyên vận động mỗi ngày. 10 phút vận động cũng đủ
để giúp ích cho quý vị. Cố gắng hết sức để duy trì thói quen sinh hoạt bình thường.
Để biết thêm các nguồn trợ giúp và cách chăm lo sức khỏe tâm thần của quý vị
trong thời gian trú ẩn tại chỗ, vui lòng truy cập trang
mạng www.namisantaclara.org/covid-19-support-resources.

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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