BÁO CÁO NHANH #86 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với COVID-19

Ngày Đăng: 4/5/2020 5:00 giờ chiều

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

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

•

Kế Hoạch Mở Cửa Các Cơ Sở Tiện Ích ở Công Viên theo Giai Đoạn: Các lệnh mới
của Quận và Tiểu Bang cho phép mở lại một số cơ sở tiện ích ở công viên với các nội
quy mới được áp dụng. San Jose đã đóng cửa hơn 1,000 cơ sở tiện ích, và các cơ sở
này sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn. Bắt đầu từ cuối tuần này (ngày 9 tháng
Năm), các cơ sở tiện ích sau đây sẽ bắt đầu mở cửa: sân chơi pickleball, sân chơi
bocce ball, và sân tennis; sân golf ném đĩa (disc golf); sân trượt ván; và sân chơi ném
móng ngựa (horseshoes). Những người muốn tới các cơ sở giải trí mới mở cửa sẽ cần
phải tuân thủ tất cả các nội quy của Quận, trong đó bao gồm không sử dụng chung
phương tiện giải trí và chỉ sử dụng những cơ sở vật chất này cùng với thành viên trong
gia đình quý vị. Các tiện nghi khác vẫn tiếp tục đóng cửa. Người vi phạm có thể bị phạt
từ $100 trở lên. Để biết danh sách cập nhật nhất về các trường hợp đóng cửa công
viên và cơ sở tiện nghi, vui lòng truy cập trang mạng bit.ly/prnscancellations.

•

Các Sân Golf Mở Cửa: The các quy định hướng dẫn và lệnh mới của Quận và Tiểu
Bang, ba sân golf của San Jose sẽ mở cửa vào thứ Ba, ngày 5 tháng Năm. Các cơ sở
quản lý sân golf Los Lagos, Rancho del Pueblo, và San Jose Municipal phải tuân thủ các
quy chế của Quận về mở cửa và điều hành an toàn các sân golf này. Lệnh mới của
Quận cho phép mở lại một số cơ sở tiện ích ở công viên với các nội quy mới được áp
dụng. Các sân golf này là cơ sở tiện ích đầu tiên trong số hơn 1,000 tiện ích của Sở
Công Viên, Giải Trí và Dịch Vụ Khu Phố sẽ mở cửa.

•

Bích Chương bằng Ba Ngôn Ngữ về Các Yêu Cầu Đeo Khẩu Trang Che Mặt cho
Các Cơ Sở Kinh Doanh ở San Jose: Trung Tâm Điều Hành Các Hoạt Động Ứng Phó

Khẩn Cấp của Thành Phố đã soạn một tờ bích chương có thể in ra để các cơ sở kinh
doanh thiết yếu cân nhắc niêm yết. Tờ bích chương này truyền đạt yêu cầu mới của
Quận về việc khách hàng và nhân viên phải đeo khẩu trang che mặt, cũng như các quy
định khác về tránh tiếp xúc gần. Có phiên bản tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng
Việt. Tải xuống tờ bích chương.
•

Chương Trình High Road Kitchens ở San José: Tuần này, Thứ Trưởng Sở Lao
Động California đã công bố các chương trình sẽ trực tiếp giúp đỡ các tiệm ăn tuân thủ
các quy định hạn chế liên quan đến COVID-19. Thành Phố San José cùng
với OneFairWage sẽ phát động chương trình High Road Kitchens của San Jose.
Chương trình này không chỉ giúp tạo mức lương bổng đủ sống cho các nhân viên tiệm
ăn ở San Jose, mà còn huấn luyện cho các tiệm ăn về cách tuân thủ các lệnh tránh tiếp
xúc gần liên quan đến COVID-19. Các tiệm ăn tham gia ở San Jose là SP2 và LUNA
Mexican Kitchen. Các tiệm ăn được tuyển chọn bởi OneFairWage, và phải tham gia
phần huấn luyện về bình đẳng sắc tộc và cung cấp mức lương công bằng. Chương
trình tiên khởi High Road Kitchens muốn quảng bá các cơ hội việc làm lương cao cho
các nhân viên tiệm ăn, trong đó bao gồm đầu bếp và quản lý, và đặc biệt chú trọng tới
nhân viên da màu. Cùng với các hội đồng phát triển nhân lực của Monterey và San
Diego, chương trình work2future của San Jose sẽ hợp tác với các tiệm ăn tại địa
phương để cung cấp hoạt động huấn nghệ trong công việc cho người thành niên, và cơ
hội đài thọ kinh nghiệm làm việc cho thanh niên.

•

500 Người Tham Gia Hội Chợ Việc Làm Trực Tuyến của work2future: San José’s
work2future và San Jose City College đã tổ chức hội chợ việc làm trực tuyến lần đầu
tiên qua công nghệ điện thoại video vào thứ Tư, ngày 29 tháng Tư. Sự kiện kéo dài
bảy giờ đồng hồ này đã thu hút khoảng 500 người tìm việc. Mỗi giờ có một ngành trọng
tâm khác nhau, chẳng hạn như y tế, IT/Công nghệ, kinh doanh/tài chánh, sản xuất, xây
dựng, và bán lẻ. Có 38 hãng sở tham gia sự kiện này, trong đó có CVS Health,
Lawrence Livermore National Laboratory, Chase Bank, Tech Mahindra, và Sở Cảnh
Sát, Sở Cứu Hỏa, và Sở Dịch Vụ Môi Trường của Thành Phố. Các hãng sở này trình
bày thông tin về các tổ chức của họ, các vị trí hiện đang tuyển dụng, và cách thức nộp
đơn xin việc. Người xin việc tiếp xúc với các quản lý tuyển dụng qua Chat và phần
Hỏi&Đáp miệng rất thú vị. Thành Phố dự định sẽ tổ chức thêm các sự kiện khác, và
danh sách cập nhật nhất về các hãng sở hiện đang tuyển dụng cũng như các vị trí cần
tuyển có trên trang mạng www.work2future.org.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California
•

Nới Lỏng các Hạn Chế của Tiểu Bang: Hôm nay, Thống Đốc California, ông Gavin
Newsom và Giám Đốc Sở Y Tế Cộng Đồng California, Bác sĩ Sonia Angell đã thông báo
rằng Tiểu Bang sẽ dần bắt đầu bước sang Giai Đoạn 2 của quy trình ứng phó với
COVID-19 ngay từ cuối tuần này. Tiểu bang đã đạt hoặc vượt qua các tiêu chí chính đã
từng công bố, trong đó bao gồm:
o Tỷ lệ nằm viện ổn định: Cả số trường hợp nằm viện và nhập viện vào ban chăm
sóc đặc biệt (ICU) đều ổn định trên toàn tiểu bang trong hai tuần vừa qua.
o Số lượng phương tiện bảo vệ cá nhân hiện có: Hiện có 18.2 triệu khẩu trang
phẫu thuật, 5.8 triệu khung che mặt, và 7.2 triệu bao tay hiện đang được phân

o
o

o
o

phát trên toàn tiểu bang. Hàng trăm triệu khẩu trang giải phẫu và N95 đã được
đặt mua.
Công suất xử lý số lượng bệnh nhân tăng vọt tại các cơ sở y tế: Hiện trên toàn
tiểu bang có 14 cơ sở với hơn 2,000 giường, vượt quá hệ thống y tế thông
thường. Hiện có 10,000 máy thở chưa sử dụng đến.
Công suất xét nghiệm: Vượt mục tiêu 25,000 xét nghiệm mỗi ngày và 82 địa
điểm xét nghiệm mới đã mở cửa hoạt động trên toàn tiểu bang, chú trọng đến
xét nghiệm cho các cộng đồng nông thôn, thành thị, và các cộng đồng có nhu
cầu y tế chưa được đáp ứng đầy đủ.
Năng lực truy xuất nguồn gốc lây nhiễm được mở rộng.
Hiện đang có quy định hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng

Quy trình chuyển dần sang Giai Đoạn 2 một cách thận trọng bao gồm mở rộng hoạt
động bán lẻ với dịch vụ tới lấy bên ngoài và các dây chuyền sản xuất và cung ứng gắn
liền. Ví dụ, những cơ sở kinh doanh có thể mở cửa với các điều chỉnh phù hợp bao
gồm các tiệm sách, tiệm bán quần áo, tiệm bán hoa, tiệm bán đồ thể thao. Hiện không
bao gồm các văn phòng (vì những nhân viên này có thể làm việc từ xa), các tiệm ăn
phục vụ khách đến ăn bên trong, và các khu thương xá. Các cộng đồng địa phương
được phép duy trì áp dụng các quy định hướng dẫn riêng nghiêm ngặt hơn. Lệnh y tế
của Quận Santa Clara hiện hành thay thế phần lớn quy định hướng dẫn đã sửa đổi của
Tiểu Bang.
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.

###

