BÁO CÁO NHANH #63 – 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 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

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO: Ngày 17 tháng Tư, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose

•

Các Nguồn Trợ Giúp Tổ Chức Bất Vụ Lợi: Các tổ chức bất vụ lợi là những người ở
tuyến đầu trong cuộc chiến ứng phó với khủng hoảng, cung cấp các dịch vụ thiết yếu và
hỗ trợ tinh thần cho cộng đồng chúng ta trong thời gian diễn ra đại dịch này. Tuy nhiên,
họ cũng gặp những khó khăn riêng, từ mất thu nhập cho đến nhu cầu tăng cao. Thành

Phố đang hợp tác với các ban sở và các tổ chức dịch vụ bất vụ lợi có uy tín để giúp tập
hợp các nguồn trợ giúp dành cho tổ chức bất vụ lợi. Hãy truy cập vào Trang Nguồn Trợ
Giúp Các Tổ Chức Bất Vụ Lợi trên trang mạng của Thành Phố để biết các nguồn trợ
giúp tổ chức bất vụ lợi tại địa phương. Quý vị có thể liên lạc với nhóm hỗ trợ tổ chức bất
vụ lợi tại: covid19sjcbo@sanjoseca.gov.
•

Nhac Nho về Các Khu Công Viên: Để bảo vệ an toàn cho quý vị, chúng tôi đóng cửa
một số khu vực trong công viên mà nơi nhiều người thường tụ tập, trong đó bao gồm
các sân bóng, sân thể thao, sân chơi, và phương tiện thể dục. Vui lòng tôn trọng quy
định đóng cửa những khu vực này để bảo vệ sức khỏe cho bản thân quý vị và cộng
đồng. Xem danh sách các địa điểm đóng cửa ở đây, Bit.ly/prnscancellations.

•

Hủy Bỏ Lễ Hội Mùa Hè 2020: Hội Đồng Giám Đốc San Jose Jazz Fest công bố đợt lễ
hội mùa hè 2020 đã bị hủy bỏ. Sở dĩ như vậy là do nhiều trở ngại và tình hình bất ổn do
đại dịch COVID-19 gây ra. Lễ Hội Mùa Hè sẽ trở lại từ ngày 13 đến 15 tháng Tám,
2021.

•

Thông Báo Công Chánh của Sở Y Tế Cộng Đồng (PSA): John Aitken, Giám Đốc phụ
trách Hàng Không tại Mineta San Jose International Airport, chia sẻ tầm quan trọng của
việc tiếp tục tránh đi du lịch trừ khi có việc cần thiết và tuân thủ quy định tránh tiếp xúc
gần. Lượng hành khách tại SJC đã giảm 96% so với cùng thời điểm này năm ngoái.
Xem video trên Twitter.

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.

Thông tin này có sẵn bằng Tiếng Anh trên trang: www.sanjoseca.gov.

Esta información está disponible en español en 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.

###

