BÁO CÁO NHANH #89 – 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: 6 tháng Năm, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Tin Tức Cập Nhật của Quản Lý Thành Phố cho Hội Đồng Thành Phố: Quản Lý
Thành Phố Dave Sykes đã trình bày báo cáo cập nhật cho Hội Đồng Thành Phố vào thứ
Ba, ngày 5 tháng 5, về hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Thành Phố.
Xem toàn bộ phần trình bày trên Kênh YouTube của Thành Phố. Ông Dave Sykes và
các viên chức của Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của Thành
Phố San Jose đã thảo luận về các nỗ lực của Thành Phố nhằm hỗ trợ những người vô
gia cư trong thời gian khủng hoảng, đồng thời cung cấp lương thực và đồ dùng gia dụng

cho những người cần đến. Báo cáo cũng cung cấp thông tin tóm tắt các cập nhật mới
về lệnh y tế của Quận Hạt và tổng quan về việc cho phép các công trình xây dựng hoạt
động trở lại và các dịch vụ kiểm tra trực tiếp tại San Jose.
•

Gia Hạn Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp Địa Phương: Vào thứ Ba, ngày 5 tháng 5,
trong Mục 3.3, Hội Đồng Thành Phố đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết xác định tình
trạng khẩn cấp địa phương và tiếp tục gia hạn tuyên bố tình trạng khẩn cấp địa phương
của Giám Đốc Cơ Quan Dịch Vụ Ứng Phó Khẩn Cấp đã ban hành ngày 6 tháng 3 năm
2020 do nguy cơ lây lan coronavirus trong cộng đồng tại Thành Phố San Jose. Việc gia
hạn cho phép Thành Phố triển khai các lực lượng cảnh sát đặc biệt, chẳng hạn như sơ
tán người dân; miễn trừ các bước hành động khẩn cấp; cho phép ban hành lệnh và quy
chế; kích hoạt các điều khoản quy định về ứng phó khẩn cấp được thiết lập từ trước; và
là điều kiện tiên quyết để đề nghị tiểu bang hoặc liên bang trợ giúp trong thời gian dịch
bệnh COVID-19. Đọc toàn bộ thư báo trên trang mạng của Thành Phố.

•

Hủy Các Sự Kiện tại Happy Hollow: Do nhiều trở ngại và tình hình bất ổn vì COVID19 cũng như các ảnh hưởng của đại dịch này đối với việc chuẩn bị chương trình, sự
kiện Senior Safari miễn phí năm 2020 của Happy Hollow Foundation, phục vụ những
người cao niên từ tháng Năm đến hết tháng Mười, đã bị hủy bỏ. Đồng thời, Brew at the
Zoo, chương trình sinh hoạt dành cho những người trên 21 tuổi do The Beerwalk trình
bày dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng Sáu cũng đã bị hủy bỏ. Tất cả những ai đặt sớm
vé tham dự Brew at the Zoo sẽ được hoàn trả lại tiền. Vui lòng gửi email cho
info@thebeerwalk.com nếu quý vị có thắc mắc. Trong thời gian tạm thời đóng cửa do
dịch bệnh COVID-19, Happy Hallow vẫn tiếp tục chăm sóc các thú vật một cách tận tình
và chuyên nghiệp. Để biết thêm thông tin về Happy Hollow Park & Zoo, truy cập trang
mạng www.happyhollow.org.

•

Trao Các Khẩu Trang May Từ Thiện cho Những Người Lớn bị Thiểu Năng: Các
nhân viên tại Grace Art & Wellness Program đã may hơn 500 chiếc khẩu trang vải cho
khách hàng của mình, chủ yếu là những người lớn bị bệnh tâm thần và các khuyết tật
về nhận thức khác. Chương trình giải trí trị liệu của Sở Công Viên, Giải Trí, Dịch Vụ và
Dân Cư này có tên gọi là Grace và nằm ở Northside Community Center. Mặc dù cơ sở
hiện đang tạm thời đóng cửa, nhân viên vẫn tiếp tục trợ giúp và phục vụ 70-90 hội viên
mỗi ngày trong thời gian đại dịch COVID-19 bằng cách gọi điện thoại hỏi thăm tình hình
sức khỏe và đề nghị giúp đỡ nếu hội viên cần. Tất cả các khẩu trang được may bằng
vật liệu đóng góp và tấm lòng quan tâm và yêu thương. Nhân viên sẽ tiếp tục may khẩu
trang cho các hội viên của chương trình và cho các cư dân dễ bị ảnh hưởng hiện đang
cư ngụ tại các khu nhà sinh hoạt tập thể.

•

Cám Ơn Người Anh Hùng: Hôm nay, hãy dành một phút để tôn vinh các nhân viên y tá
nhân ngày Tôn Vinh Y Tá Quốc Gia, hay bất kỳ nhân viên ứng cứu khẩn cấp nào đang
ở tuyến đầu trong cuộc chiến ứng phó với đại dịch COVID-19. Hãy tiếp tục tham gia
đóng góp và ở nhà để giúp bảo vệ an toàn cho mọi người. Truy cập Trung Tâm Giải Trí
Trực Tuyến của Thành Phố để biết các gợi ý hàng ngày về cách vận động cơ thể khi ở
nhà trong thời gian trú ẩn tại gia. Tìm hiểu các lựa chọn khác tại bit.ly/sjvirtualrec.

Tin Tức Cập Nhật từ Tiểu Bang California
•

Giai Đoạn Miễn Lệ Phí Bảo Hiểm của Covered California for Small Business:
Covered California công bố áp dụng thêm giai đoạn miễn trừ 30 ngày cho các tiểu
doanh nghiệp cần trả lệ phí bảo hiểm cho các chương trình bảo hiểm y tế cho nhân
viên. Việc này sẽ giúp hàng ngàn cư dân California được bảo hiểm trong thời gian đại
dịch coronavirus. Để tìm hiểu thêm, các doanh nghiệp có thể truy cập trang mạng của
Covered California for Small Business hoặc gọi số 844-332-8384 (thứ Hai đến thứ Sáu,
từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều).

Ghi Danh 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.

###

