BÁO CÁO NHANH #80 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với COVID19

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 29 tháng Tư, 2020, 5:00 GIỜ CHIỀU
Bảy Quận Hạt Pháp Lý Vùng Vịnh Ban Hành Lệnh Y Tế Cập Nhật: Hôm nay, các Giám Đốc
Sở Y Tế của Quận Santa Clara và sáu quận hạt pháp lý khác ở Vùng Vịnh đã ban hành lệnh
bảo vệ sức khỏe được sửa đổi. Lệnh này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 4 tháng Năm
và kéo dài cho đến hết ngày 31 tháng Năm. Lệnh mới chủ yếu vẫn giữ các quy định giới hạn
hiện hành, tuy nhiên cho phép mở lại hoạt động xây dựng và một số hoạt động và doanh
nghiệp ngoài trời, chẳng hạn như các cơ sở bán cây trồng và dịch vụ tỉa cây cối) với các quy
chế bảo vệ an toàn, và chỉ khi được phép theo lệnh của Tiểu Bang California. Có các quy chế
bảo vệ an toàn đối với các công trình xây dựng quy mô nhỏ và các công trình xây dựng quy mô
lớn. Có thể xem chi tiết đầy đủ của lệnh này, bao gồm cả bản chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban
Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Tagalog, cũng như các thắc mắc thường gặp, trên trang
mạng của Quận.

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

Tạm Dừng Tăng Tiền Thuê Nhà: Hội Đồng Thành Phố đã phê chuẩn quy định tạm
dừng tăng tiền thuê nhà. Quy định này nghiêm cấm người cho thuê nhà tăng giá thuê
nhà trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng Tư, 2020 đến hết ngày 31 tháng Mười hai,
2020. Quy định tạm dừng tăng tiền thuê nhà áp dụng cho hai dạng gia cư cho thuê - căn
hộ thuộc quy định của Sắc Lệnh Giá Thuê Căn Hộ (Apartment Rent Ordinance - ARO)
và nhà mobilehome thuộc quy định của Sắc Lệnh Giá Thuê Nhà Lưu Động. Hội Đồng
Thành Phố cũng bỏ phiếu cho phép những người cho thuê nhà thuộc diện ARO đã tình
nguyện giảm giá thuê nhà trong thời gian đại dịch COVID-19 có thể tăng giá thuê nhà
trở lại mức giá cũ theo hợp đồng trong thời gian tạm dừng. Trong khuôn khổ quy định
tạm dừng tăng tiền thuê nhà, Hội Đồng Thành Phố đã tạm thời miễn một số khoản phí
và lệ phí cho những người cho thuê nhà thuộc diện ARO. Bất kỳ ai muốn biết thêm
thông tin về quy định tạm dừng tăng giá thuê nhà và các bước thủ tục liên quan của Hội
Đồng Thành Phố đều có thể liên lạc với Sở Gia Cư tại RSP@sanjoseca.gov hoặc 408975-4480.

•

Hoạt Động Học Tập và Vui Chơi vẫn Tiếp tục tại Children’s Discovery Museum:
Children’s Discovery Museum, tổ chức được nhận trợ cấp của Văn Phòng Sự Vụ Văn
Hóa Thành Phố San Jose, tiếp tục cung cấp các hoạt động chương trình qua Virtual
Purple Museum (Viện Bảo Tàng Màu Tím Trực Tuyến - VPM). Vào thứ Hai, thứ Tư, và
thứ Sáu hàng tuần, các nhà giáo dục của viện bảo tàng phát sóng trên trang Facebook
chương trình Giờ Kể Chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Let’s Get Creative!
(Hãy Cùng Sáng Tạo!) – hoạt động tập làm thủ công có người hướng dẫn, Science Is
Everywhere (Khoa Học ở Mọi Nơi), và Toddler Fun! (Trò Chơi Cho Trẻ Em Mới Biết Đi)
bằng tiếng Việt. Vào thứ Bảy hàng tuần, một bộ tài liệu theo chủ đề được tải lên VPM
với một hoạt động thực hành, video thiếu nhi, và một bài viết hay video với các mẹo nhỏ
và nguồn trợ giúp để giúp các bậc phụ huynh và gia đình vượt qua thời điểm bất ổn này.
Các hoạt động giáo dục này được cung cấp miễn phí. Chúng tôi luôn tiếp nhận các
khoản đóng góp và tài trợ cho Virtual Purple Museum. Để nhận thông báo về các buổi
phát sóng, các hoạt động và nguồn trợ giúp, quý vị có thể ghi danh trên trang VPM và
theo dõi viện bảo tàng này trên mạng xã hội.

•

Các Thông Báo Công Cộng (PSAs): Ông Jesus Flores, Chủ Tịch Alum Rock Santa
Clara Street Business Association (Hiệp Hội Doanh Nghiệp Khu Phố Alum Rock Santa
Clara Street), chia sẻ các nguồn trợ giúp dành cho tiểu doanh nghiệp và các nhân viên
của họ, còn ông Tri Nguyênz của Vietnamese American Roundtable (Hội Bàn Tròn
Người Mỹ gốc Việt) chia sẻ các nguồn trợ giúp để tìm các địa điểm cung cấp bữa ăn
miễn phí tại Quận Hạt Santa Clara. Xem các băng video trên kênh YouTube của Thành
Phố San Jose: Jesus Flores & Tri Nguyen.

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.
This information is available in English at: 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.

###

