BÁO CÁO NHANH #82 – 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.
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Tin Tức Cập Nhật về Các Dịch Vụ và/hoặc Hoạt Động của Thành Phố San Jose

•

San Jose Animal Care Center Được Khen là Một Trong Các Trung Tâm Hàng Đầu
về việc Quản Lý Cứu Trợ Thú Vật Trong Thời Gian Đại Dịch COVID-19 ở Hoa Kỳ:
Animal Care Center của Thành Phố San Jose được American Pets Alive công nhận là
một trong những trung tâm cứu trợ quản lý thú vật hàng đầu trong thời gian ứng phó với
đại dịch COVID-19. Trung tâm cứu trợ nhanh chóng áp dụng các chương trình và điều
chỉnh các quy trình thủ tục nhằm bảo vệ an toàn cho các nhân viên và thú vật. Nhân

viên trung tâm cứu trợ đã bắt đầu các chương trình trực tuyến về nhận nuôi thú vật, tìm
hiểu các lựa chọn giải cứu thú vật, và chủ động khuyến khích Giao Trả cho Chủ Sở Hữu
(Return To Owners - RTO). Nhờ các nỗ lực kết hợp này mà trung tâm đã giảm công
suất phục vụ tại cơ sở xuống dưới 20%, một thành tựu tuyệt vời đối với một trung tâm
cứu trợ tiếp nhận khoảng 18,000 thú vật mỗi năm. Kể từ khi lệnh trú ẩn tại gia bắt đầu
có hiệu lực, Animal Care Center có lúc đã giảm được số lượng thú vật tại trung tâm
xuống còn 28 nhờ cộng tác với các tổ chức giải cứu động vật và cho nhận nuôi. San
Jose Animal Care Center là nơi đầu tiên bắt đầu mở chương trình nhận nuôi chó tạm
thời vào ngày Quận Santa Clara ban hành lệnh trú ẩn tại gia để khuyến khích cộng đồng
tham gia cứu giúp nhiều sinh mạng hơn.
•

Nhân Viên Thư Viện May Hàng Trăm Khẩu Trang để Đóng Góp: Thư Viện Công
Cộng San Jose (SJPL) đặt mục tiêu may và đóng góp ít nhất 600 khẩu trang vải. Chỉ
trong vài tuần, 53 nhân viên và hai tình nguyện viên của thư viện đã may 320 chiếc khẩu
trang vải. Dịp cuối tuần vừa qua, lô đầu tiên gồm 100 chiếc khẩu trang vải đã được
đóng góp cho HomeFirst tại Bascom Overnight Warming Center. Trong những ngày tới,
họ sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho các tổ chức địa phương chuyên giúp đỡ các cư dân
dễ bị ảnh hưởng nhất, nhóm Friends of the Library, và các tình nguyện viên của thư viện
trên 45 tuổi, hoặc những người tham gia làm tình nguyện viên với thư viện trong hơn 5
năm qua. Để bảo đảm người nhận tiếp tục việc trú ẩn tại gia, nhân viên SJPL giao khẩu
trang vải đến tận nhà. Mặc dù địa điểm sản xuất là ở Berryessa Branch Library vì nhân
viên có thể sử dụng các máy may của thư viện ở đây, tuy nhiên nhân viên và các tình
nguyện viên cũng có thể chọn may ở nhà. Các hoa văn sử dụng cho dự án này được
cung cấp cho công chúng qua Kaiser Permanente, Trung Tâm Kiểm Soát và Ngừa Bệnh
(CDC), và Valley Medical Foundation. Dự án này được tài trợ một phần bởi khoản đóng
góp hảo tâm của Friends of the Library và nhân viên SJPL. Để biết thêm chi tiết, vui lòng
truy cập: www.sjpl.org.

•

Có Đồ Dùng cho Em Bé: Cùng phối hợp với Quận Santa Clara, chương trình FIRST 5
Quận Santa Clara, Văn Phòng Giáo Dục Quận Santa Clara, các học khu địa phương, và
nhiều tổ chức tại cộng đồng, Thành Phố San Jose hiện đang cung cấp sữa bột trẻ em,
tã, và khăn lau ướt miễn phí nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình trên toàn quận.
Quý vị cần lấy hẹn và phải xin trước các vật dụng này. Truy cập trang mạng
bit.ly/svstrong-diapers để tìm Trung Tâm Nguồn Trợ Giúp Gia Đình nơi gần nhất và để
xếp lịch ngày giờ tới lấy đồ. Vui lòng lưu ý ngày giờ cấp phát đồ sẽ khác nhau tùy theo
địa điểm. Số lượng hạn chế.

•

San José Clean Energy: Hãng cung cấp dich vụ phát điện này của San Jose vừa mới
ký hai Thỏa Thuận Mua Điện (PPA) dài hạn, qua đó sẽ xây kho trữ năng lượng mặt trời
cộng với pin với công suất 162 megawatts ở Quận Kern, California. Các dự án này sẽ
tạo ra đủ nguồn năng lượng tái tạo để cung cấp điện cho gần 79,000 căn nhà và tạo
ảnh hưởng tốt cho khí hậu tương đương như giảm đi 1.3 triệu chiếc xe trên đường. Một
trong các dự án này được thiết kế để cung cấp năng lượng tái tạo vào buổi xế chiều và
buổi tối, thời điểm này khi nhu cầu dùng điện cao mà nguồn cung năng lượng tái tạo lại
thấp. Điều này sẽ giảm đi sự phụ thuộc vào các cơ sở cung cấp khí đốt tự nhiên vào
thời gian cao điểm ở địa phương, qua đó giúp cải thiện chất lượng không khí và sức

khỏe hô hấp cho các cư dân. Để tìm hiểu thêm về các dự án, truy câp trang mạng của
SJCE hoặc xem video của chúng tôi.

Tin Tức Cập Nhật từ Chính Quyền Tiểu Bang và Liên Bang

•

Giúp Tìm Nơi Giữ Trẻ cho Những Người Làm Việc Thiết Yếu: Hôm nay, Thống Đốc
California, ông Gavin Newsom đã công bố một nơi thông tin trực tuyến mới để giúp đỡ
những người làm việc thiết yếu tìm nơi giữ trẻ. Trang mạng
mychildcare.ca.gov/#/home, cung cấp thông tin về các cơ sở giữ trẻ có giấy phép hoạt
động và hiện đang mở cửa, bao gồm thông tin về địa điểm, sức khỏe và an toàn, độ tuổi
trẻ em phục vụ, công suất phục vụ, và giờ giữ trẻ. Người sử dụng có thể nhập vào địa
chỉ của mình để tìm các lựa chọn tại địa phương.

•

Tiền Cứu Trợ Kinh Tế của IRS: Sở Thuế Vụ (IRS) đã cập nhật nơi thông tin trên mạng
của họ gọi là Get My Payment để cư dân có thể kiểm tra tình trạng Tiền Trợ Cấp Thúc
Đẩy Kinh Tế và xác nhận tiền trợ cấp có được gửi thẳng vô tài khoản trong ngân hàng
hay qua ngân phiếu. Cách nhận tiền gởi thẳng vô tài khoản trong ngân hàng thường
nhanh hơn nhận bằng ngân phiếu. Những cư dân nhận tiền hoàn thuế qua thư bưu
điện mỗi năm có thể thay đổi cách nhận tiền gởi thẳng vô tài khoản trong ngân hàng ở
nơi thông tin trên trang mạng này. Xem video này để biết hướng dẫn từng bước về
cách sử dụng nơi thông tin trên mạng và tránh bị lừa đảo.

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.
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