BÁO CÁO NHANH #68 – 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 21 tháng Tư, 2020, 5:00 GIỜ CHIỀU

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

•

Dự Án Tiên Khởi BeautifySJ Góp Phần Giữ Sạch Thành Phố: Trong thời gian
Trú Ẩn Tại Gia, các chương trình BeautifySJ tiếp tục giữ gìn các khu phố sạch đẹp
qua việc khắc phục tình trạng thải rác, vẽ bậy, và đổ rác trái phép trên toàn Thành
Phố. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng Ba đến 17 tháng Tư, Thành Phố đã
loại bỏ 144,671 pounds rác (72.3 tấn) tại 25 khu lán trại vô gia cư lớn nhất trên toàn

Thành Phố trong khuôn khổ Chương Trình Dọn Rác tại Các Khu Lán Trại Vô Gia Cư
của Thành Phố (xin lưu ý Thành Phố đã tạm đình chỉ các hoạt động dỡ bỏ lán trại
của người vô gia cư, và hoạt động dọn rác này không nằm trong khuôn khổ chương
trình dỡ bỏ). Ngoài ra, tính đến ngày 6 tháng Tư, các đội công nhân đã giải quyết
1,026 yêu cầu xử lý tình trạng đổ rác bất hợp pháp, qua đó loại bỏ được 1,121 tấn
rác thải do đổ rác bất hợp pháp ra khỏi các khu vực trên toàn Thành Phố. Thành
Phố cũng tiếp tục xóa các hình vẽ bậy, ưu tiên các hình vẽ bậy cần xử lý khẩn cấp
(băng nhóm, có lời lẽ gây xúc phạm hoặc thù hận). Cư dân có thể nộp các yêu cầu
dịch vụ liên quan tới đổ rác trái phép và hình vẽ bậy qua ứng dụng San José 311
hoặc tại antigraffiti@sanjoseca.gov.
•

Thông Báo Dịch Vụ Đại Chúng của Sở Y Tế Cộng Đồng (PSA): Ông Raj Desai,
Tổng Giám Đốc Điều Hành India Community Center, chia sẻ tầm quan trọng của
việc tuân thủ quy định giữ khoảng cách và đeo khăn che mặt khi ra ngoài nhằm làm
chậm sự lây lan COVID-19. Xem video trên Twitter.

•

An Toàn Học Đường: Giúp giữ an toàn cho các trường học trong khu phố trong
thời gian Trú Ẩn Tại Gia bằng cách báo cáo các hành vi đáng ngờ trong khuôn viên
trường học. Đối với các trường hợp không khẩn cấp, gọi số 408-277-8900, còn với
các trường hợp khẩn cấp hoặc hành động tội phạm đang diễn ra, gọi 911 hoặc 408277-8911.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California
•

Trang Web Mới của Tiểu Bang California dành cho Các Tình Nguyện Viên
trong Đại Dịch COVID-19: Hôm nay, Thống Đốc California, ông Gavin Newsom đã
công bố một trang web mới, CaliforniansForAll.ca.gov, để tập hợp các tình nguyện
viên và lựa chọn các hoạt động phù hợp với họ trên toàn tiểu bang. Trang web sẽ
"tổ chức một nhóm tình nguyện viên chu đáo và kỹ lưỡng hơn trước đây." Những
người quan tâm có thể ghi danh làm việc tại các kho lương thực, vận chuyển thực
phẩm, làm gia sư, hiến máu, kiểm tra tình hình những khu phố, và nhiều hoạt động
khác, đồng thời vẫn tuân thủ quy định giữ khoảng cách và những điều lệ khác nhằm
đảm bảo sức khỏe và an toàn cho bản thân và những người khác.

Ghi danh để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử bản Báo Cáo Nhanh của
Thành Phố San José, và cập nhật tin tức từ 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 Việt 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.

###

