BÁO CÁO NHANH #93 – 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: 8 tháng Năm, 2020, 10:00 GIỜ SÁNG

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

Lưu Ý - Một Số Cơ Sở Tiện Nghi trong Công Viên Sẽ Mở Cửa vào Đợt Nghỉ
Cuối Tuần này: Đang chuẩn bị bước vào cuối tuần, mong quý vị đừng quên các
lệnh mới của Quận và Tiểu Bang đang có hiệu lực. Lệnh này cho phép mở lại một
số cơ sở tiện nghi của công viên với các nội quy mới được áp dụng. San Jose đã
đóng cửa hơn 1,000 cơ sở tiện nghi, 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 nghi sau đây

sẽ mở cửa trở lại: 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 người 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 công viên và cơ sở tiện nghi còn đóng cửa, vui
lòng truy cập trang mạng bit.ly/prnscancellations.
•

Đón Mừng Ngày Lễ Mother’s Day ở Nhà: Năm nay, có nhiều cách để đón mừng
Ngày Lễ Mother’s Day ở nhà vào Chủ Nhật, ngày 10 tháng Năm. Từ gửi thiệp trực
tuyến hoặc nấu một món ăn mới tặng mẹ - nếu quý vị ở chung với mẹ! Quý vị có thể
tham khảo các công thức chế biến món ăn trên mạng trực tuyến tại Thư Viện Công
Cộng San José. Đối với quý vị, quý vị sẽ đón mừng ngày lễ này như thế nào?

•

Trò Chơi Truy Tìm Hình Chụp Khu Phố: Vào thứ Bảy, ngày 9 tháng Năm, hãy
dành thời gian vui hưởng trò chơi truy tìm hình khu phố thú vị này. Chụp một bức
hình và chia sẻ trên Facebook hoặc Twitter. Đừng quên tag
@SanJoseParksandRecreation và sử dụng hashtag #StayHomeSV. Truy cập Trung
Tâm Giải Trí Trực Tuyến của Thành Phố để biết các gợi ý hàng ngày về cách vận
động thể chất 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 Quận Santa Clara
•

Các Nguồn Trợ Giúp Cộng Đồng cho Thanh Thiếu Niên, Các Cá Nhân, và Gia
Đình: Văn Phòng Sự Vụ Công Cộng Quận Santa Clara đã lập một trang mạng mới
dành riêng cho các nguồn trợ giúp trong cộng đồng cho thanh thiếu niên, gia đình và
các cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các nguồn trợ giúp bao gồm trợ
cấp thực phẩm, các dịch vụ y tế, trợ giúp tài chánh, trợ giúp pháp lý, và các hình
thức hỗ trợ khác. Có nhiều dịch vụ dành cho mọi thành viên cộng đồng, bất kể khả
năng chi trả hoặc tình trạng di trú.

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.

###

