BÁO CÁO NHANH #73– 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 24 tháng Tư, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Đóng Góp Khẩu Trang và Khiên Che Mặt In 3D cho Bệnh Viện Địa Phương: Thư Viện Công
Cộng San Jose (SJPL) sẽ cùng với Thị Trưởng Sam Liccardo và Nghị Viên Thành Phố Pam Foley
phân phối các khẩu trang và khiên che mặt in 3D của thư viện (đợt đầu tiên) cho bệnh viện Good
Samaritan Hospital vào lúc 2 giờ 30 chiều nay, ngay đối diện với Trung Tâm Cấp Cứu. Sử dụng
các vật liệu và máy in 3D của thư viện, nhân viên SJPL đã in 220 khiên che mặt và 75 khẩu trang
(tổng cộng 518 giờ in) cho các nhân viên làm việc tuyến đầu của Good Samaritan và sẽ tiếp tục in

cũng như đóng góp thêm hàng trăm khẩu trang và khiên che mặt để giúp các cơ sở y tế đang
ứng phó với đại dịch COVID-19. Tìm hiểu thêm về dự án này tại: sjpl.org/3DMasks.
•

Quý Vị có Người Quen Cần Trợ Giúp Thực Phẩm? Tìm các nguồn trợ giúp thực phẩm gần nhất
tại bit.ly/SVStrongFood. Bản đồ tra cứu thông tin này do Thành Phố San Jose cung cấp và có
thông tin về các địa điểm trợ giúp thực phẩm trên toàn quận hạt cho người cao niên (trên 60
tuổi), thanh thiếu niên (từ 18 tuổi trở xuống), và những người cần giúp đỡ. Tra cứu các địa điểm
theo mã số bưu điện hoặc địa chỉ. Vui lòng chia sẻ thông tin này với gia đình, bạn bè, và hàng
xóm!

•

Tham Quan Dã Ngoại Trực Tuyến: Tham gia chuyến đi dã ngoại qua mạng trực tuyến tới
Hogwarts Virtual Escape Room, hoặc tham quan không gian trực tuyến của NASA qua Trung Tâm
Giải Trí Trực Tuyến của Sở Công Viên, Giải Trí Dịch Vụ và Gia Cư: bit.ly/sjvirtualrec. Quý vị có
thể tham gia các hoạt động và khám phá thế giới ngay cả khi đang ở nhà an toàn. Chia sẻ những
gì quý vị học hỏi được khi ở nhà qua hashtag #StayHomeSV.

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.
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