BÁO CÁO NHANH #87 – 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: 5 tháng Năm, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố San José: Trong Cuộc Họp Hội Đồng Thành Phố

ngày hôm nay, Quản Lý Thành Phố Dave Sykes và các viên chức của Trung
Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp sẽ cập nhật tin tức về hoạt động
ứng phó của Thành Phố đối với COVID-19 trong Phần 3.1. Buổi họp trực tuyến sẽ

bắt đầu lúc 1 giờ 30 chiều. Các thành viên Hội Đồng Thành Phố và những người trình
bày sẽ tham gia buổi họp qua điện thoại video này từ xa. Công chúng có thể xem buổi

họp trên Kênh YouTube của Thành Phố. Để đóng góp ý kiến nhận xét trong buổi họp,
cư dân có thể gửi email tới councilmeeting@sanjoseca.gov. Hướng dẫn thêm về cách
thức cư dân đóng góp ý kiến nhận xét có trong chương trình nghị sự của buổi họp.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Các Nguồn Trợ Giúp Giáo Dục dành cho Phụ Huynh: Văn Phòng Giáo Dục Quận
Santa Clara đã đăng các nguồn thông tin trợ giúp dành cho phụ huynh, bao gồm các
nguồn trợ giúp học ở nhà theo cấp lớp, cẩm nang hướng dẫn về trò chuyện với trẻ em
về COVID-19, và các công cụ trợ giúp người khuyết tật dành cho các học sinh có nhu
cầu đặc biệt. Inclusion Collaborative (Liên Hội Trợ Giúp Người Khuyết Tật Hòa Nhập)
của Văn Phòng Giáo Dục Quận cũng mở rộng các nguồn thông tin trợ giúp của họ với
diễn đàn Family Resource Chat (Trò Chuyện về Các Nguồn Trợ Giúp dành cho Gia
Đình) nơi các phụ huynh có thể học và thực hành các phương pháp giáo dục cùng với
một Chuyên Viên Huấn Luyện về Trợ Giúp Người Khuyết Tật Hòa Nhập, trao đổi thông
tin, và kết nối với nhau. Cũng có đường dây động viên cho tinh thần (Warmline) miễn
phí, 8 tiếng một ngày, tại số 408-453-6651. Đường dây có nhân viên nói tiếng Tây ban
nha, tiếng Việt, tiếng Quảng đông, và tiếng Hàn.

Thông Tin và Quy Định Hướng Dẫn Mới về Xét Nghiệm Coronavirus: Quận đã đưa ra một
nguồn trợ giúp trực tuyến mới để cung cấp thông tin và hướng dẫn cách đi xét nghiệm tại
sccgov.org/cv19testing. Trang này có thông tin về các địa điểm của Quận và các nơi không
thuộc về chính phủ mà cư dân cộng đồng có thể đến xét nghiệm. Trang cũng có thông tin về
việc xét nghiệm cho những người không có bảo hiểm hoặc không có điều kiện đi khám bác sĩ.
Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận vừa mới công bố quy định hướng dẫn mới quan trọng cho tất cả
các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa phương, khuyến cáo các cơ sở cung
cấp dịch vụ nên xét nghiệm cho bất kỳ ai có các triệu chứng giống như COVID-19 cũng như
một số nhóm dân số có nguy cơ cao nhưng không có triệu chứng.

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.

###

