BÁO CÁO NHANH #71– 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 23 tháng Tư, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Phi Trường Quốc Tế Mineta San Jose: Để đáp ứng nhu cầu của hành khách và khuyến khích
đậu xe gần các nhà ga, tất cả các lệ phí chỗ đậu xe tại SJC tạm thời được giảm xuống còn $18
một ngày (tối đa). Các khu 2, 3 và 5 vẫn tiếp tục mở cửa. Các khu 1 và 4 tạm thời đóng cửa còn
Khu 6 có chỗ đậu xe hạn chế. Để biết thông tin cập nhật thời gian thực về hoạt động đậu xe
tại SJC, truy cập website www.flysanjose.com/parking. Vui lòng lưu ý là SJC tiếp tục mở cửa
nhưng chỉ dành cho hoạt động đi lại thiết yếu.

•

Hủy Bỏ Chương Trình Mùa Hè 2020 Gia Đình Đi Cắm Trại Tại Yosemite: Do nhiều khó khăn và
tình hình bất ổn do đại dịch COVID-19 cũng như các ảnh hưởng của đại dịch đối với công tác
chuẩn bị, chương trình mùa hè 2020 của San Jose Gia Đình Đi Cắm Trại tại Yosemite đã bị hủy
bỏ. Các trường hợp đặt chỗ trước sẽ được giải quyết hoàn tiền lại trong 2-4 tuần tới. Nhân viên
sẽ tiến hành lập các kế hoạch mới thú vị cho chương trình mùa hè 2021. Nếu quý vị có thắc mắc,
vui lòng liên lạc với chúng tôi tại familycamp@sanjoseca.gov.

•

Các hoạt động của Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến – Hãy Thử Các Tiết Mục Giải Trí Của Ngày
Thứ Năm: Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến của Thành Phố có các gợi ý khuyến khích sự sáng tạo
và các trải nghiệm mới ở nhà, chẳng hạn như học đan len hay nấu ăn cùng với con quý vị. Khi ở
nhà chúng ta góp phần làm chậm sự lây lan của dịch bệnh. Truy cập vào Trung Tâm Giải Trí Trực
Tuyến để biết một số hoạt động gợi ý: bit.ly/sjvirtualrec. Chia sẻ những gì quý vị học hỏi được
khi ở nhà qua hashtag #StayHomeSV.

Đăng ký để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử Bản Báo Cáo Nhanh của Thành Phố San José,
và cập nhật thông tin 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.

###

