BÁO CÁO NHANH #88 – 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, 5:00 GIỜ CHIỀU

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

Hội Thảo Trực Tuyến về Tạm Dừng Tăng Giá Thuê Nhà: Sở Gia Cư sẽ có một buổi
hội thảo trực tuyến về việc tạm dừng tăng giá thuê nhà vào lúc 4 giờ chiều thứ Tư, ngày
6 tháng Năm. Quý vị có thể tham dự buổi hội thảo này bằng cách nhấp vào
sanjoseca.zoom.us/j/98002042658. Quý vị cũng có thể tham gia qua điện thoại bằng
cách gọi số (877) 853 5257; Số ID của cuộc hội thảo là 980 0204 2658.

•

Ủy Ban Di Tích Lịch Sử: Buổi họp của Ủy Ban Di Tích Lịch Sử sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30
chiều ngày thứ Tư, ngày 6 tháng Năm, qua điện thoại video Zoom. Buổi họp được tổ
chức công khai và công chúng có thể tham gia đóng góp ý kiến. Hảy sử dụng đường
liên kết Zoom này: sanjoseca.zoom.us/j/92778081346. Xem trang 2 của chương trình
nghị sự của buổi họp để biết hướng dẫn cách thức tham gia qua thiết bị di động hoặc
qua điện thoại về cách nộp ý kiến và nhận xét. Xem chương trình nghị sự của buổi họp
tại bit.ly/2L2Qdaj.

•

Buổi Họp của Giám Đốc Hoạch Định: Buổi họp của Giám Đốc Hoạch Định sẽ bắt đầu
lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư, ngày 6 tháng Năm, qua điện thoại video Zoom. Buổi họp
được tổ chức công khai và công chúng có thể tham gia đóng góp ý kiến và nhận xét.
Hảy sử dụng đường liên kết Zoom này sanjoseca.zoom.us/j/95096537302. Xem trang 2
của chương trình nghị sự của buổi họp để được hướng dẫn cách thức tham gia qua
thiết bị di động hoặc qua điện thoại về cách nộp ý kiến và nhận xét. Xem chương trình
nghị sự của buổi họp tại bit.ly/35A3O2e.

•

Thông Báo Cộng Đồng (PSA): Ông Chris Wilder từ Valley Medical Center Foundation
chia sẻ những việc quý vị có thể làm để tăng cường hỗ trợ cộng đồng qua trang mạng
SiliconValleyStrong.org. Xem video trên kênh YouTube của Thành Phố San Jose: Chris
Wilder.

•

#GivingTuesdayNow - Ngày Đoàn Kết và Đóng Góp Toàn Cầu: #GivingTuesdayNow
là ngày đóng góp và đoàn kết toàn cầu, diễn ra vào ngày 5 tháng Năm theo hình thức
hỗ trợ khẩn cấp các nhu cầu chưa từng có do COVID-19 gây ra. Vào thời điểm tất cả
chúng ta đang gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi do đại dịch, lòng hảo tâm giúp cộng đồng
chúng ta có cơ hội cùng đồng tâm hiệp lực. Lòng hảo tâm mang đến cho chúng ta sức
mạnh để tạo nên sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người khác. Nếu quý
vị có khả năng đóng góp, vui lòng quyên góp ngay lúc này cho các tổ chức bất vụ lợi mà
quý vị mong muốn. Quý vị có thể quyên góp trực tiếp hoặc qua quỹ Silicon Valley Strong
Fund.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara

•

Thêm Địa Điểm Xét Nghiệm Mới Cho Cộng Đồng ở East San José: Cùng phối hợp
với OptumServe, Quận Santa Clara đã thêm một địa điểm xét nghiệm COVID-19 mới tại
trường James Lick High School ở East San José. Địa điểm này chỉ xét nghiệm theo hẹn.
Để lấy hẹn, quý vị có thể gọi số 888-634-1123 hoặc truy cập vào trang mạng
lhi.care/covidtesting. Điều kiện xét nghiệm sẽ dựa trên các quy định hướng dẫn của
Tiểu Bang California và có thể được cập nhật cho phù hợp với quy định hướng dẫn mới
nhất. Địa điểm này sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, thứ Hai đến thứ Sáu, với khả
năng phục vụ tối đa 132 người mỗi ngày. OptumServe (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
y tế) hiện đang hợp tác với Tiểu Bang để tăng cường xét nghiệm tại các cộng đồng

chưa được phục vụ đầy đủ trên toàn California. Để tìm hiểu thêm về các lựa chọn xét
nghiệm ở Quận Santa Clara, truy cập nguồn trợ giúp trực tuyến mới của Quận tại
www.sccgov.org/cv19testing.

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.

###

