BÁO CÁO NHANH #85 – 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: 4 tháng Năm, 2020, 10:00 Giờ Sáng

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

Địa Điểm Mới Mở Để Xét Nghiệm MIỄN PHÍ cho Những Người Có Nguy Cơ Cao ở
East San Jose: Thành Phố San Jose và Quận Santa Clara cùng phối hợp với Chương
Trình Baseline COVID-19 của Verily để mở địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở East San
Jose. Bắt đầu từ hôm nay, ngày 4 tháng Năm, San Jose sẽ có dịch vụ xét nghiệm từ 9
giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu (chỉ làm theo hẹn) tại PAL Stadium, địa
chỉ 680 S. 34th St. Đây là địa điểm bổ sung thêm ngoài địa điểm xét nghiệm tại Santa
Clara County Fairgrounds, ở 344 Tully Road, mở cửa trong tháng Ba vừa qua, và hiện

cũng sẽ hoạt động từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu. Xét nghiệm và
duyệt xét miễn phí là dịch vụ của tiểu bang California thông qua Verily, một công ty
thuộc tập đoàn Alphabet. Cư dân Quận Santa Clara có thể sử dụng hệ thống lấy hẹn và
duyệt xét trực tuyến của Chương Trình Baseline COVID-19 tại
www.projectbaseline.com/COVID19 để trả lời các câu hỏi về triệu chứng, và lấy hẹn làm
xét nghiệm nếu hội đủ điều kiện. Trang mạng này cũng có phiên bản tiếng Tây Nan Nha
tại www.projectbaseline.com/intl/es-419/study/covid-19/. Tìm hiểu thêm về chương trình
xét nghiệm này và tình trạng hội đủ điều kiện bằng cách đọc thông cáo báo chí chung
với Quận Santa Clara ngày hôm nay.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California:
•

Giúp Tìm Nơi Giữ Trẻ cho Những Người Làm Việc Thiết Yếu: Thống Đốc California,
ông Gavin Newsom đã công bố một trang thông tin trực tuyến mới để giúp đỡ những
người làm việc thiết yếu tìm nơi giữ trẻ. Truy cập trang mạng mychildcare.ca.gov để biết
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 địa điểm tại
địa phương. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tiểu bang đã dành $100 triệu để tăng số nơi giữ
trẻ được trợ cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của con cái những người làm việc thiết yếu và
để trang trải chi phí mua bao tay, khẩu trang và đồ lau chùi cho các cơ sở cung cấp dịch
vụ. Chính quyền liên bang cũng sẽ cung cấp cho tiểu ban $350 triệu để trợ giúp các cơ
sở dịch vụ giữ trẻ.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara và Các Cơ Quan Khác:
•

Hiểu Lệnh Y Tế Tu Được Sửa Đổi bằng Ngôn Ngữ của Quý Vị: Sở Y Tế Cộng Đồng
Quận Santa Clara đã soạn các video giải thích nội dung của lệnh y tế được sửa đổi, bắt
đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay. Truy cập kệnh YouTube của Sở Y Tế để xem các
video thông báo công chánh bằng Ngôn Ngữ Ra Dấu, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt,
Tiếng Hoa, và Tiếng Tagalog.

•

VTA Yêu Cầu Hành Khách Phải Đeo Khẩu Trang Che Mặt: Lệnh y tế được sửa đổi
yêu cầu các nhân viên ngành vận chuyển công cộng và hành khách phải đeo khẩu trang
che mặt trong khi đi xe công cộng. Có nghĩa là bất kỳ ai lên xe của VTA sẽ cần phải
tuân thủ lệnh này bằng cách đeo khẩu trang che mặt và tiếp tục tuân thủ các quy định
tránh tiếp xúc ở mức độ tối đa có thể. Các nhân viên lái xe buýt và xe điện cũng sẽ phải
đeo khẩu trang che mặt trong khi ở trên xe. Tìm hiểu thêm chi tiết về chính sách mới
"Không Đeo Khẩu Trang - Không Được Đi Xe" trên trang blog của Valley Transportation
Authority.

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: 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.

###

