BÁO CÁO NHANH #94 – Phương Pháp Giảm Thiểu và Sự Ứng Phó với
COVID-19
Ngày Đăng: 08/05/2020 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
•

Lưu Ý – Lake Cunningham Action Sports Park Đóng Cửa: Vào kỳ nghỉ cuối tuần tới
đây, một số cơ sở tiện nghi của công viên sẽ bắt đầu mở cửa trở lại 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 kỳ nghỉ cuối tuần này (9 tháng Năm) và
với sự cho phép của Giám Đốc Sở Y Tế Quận, một số cơ sở tiện nghi sẽ bắt đầu mở
cửa, trong đó bao gồm các khu trượt ván, ngoại trừ Lake Cunningham Action Sports
Park (LCASP). LCASP sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo thêm vì nhân viên
cần chuẩn bị kế hoạch mở cửa trở lại với các điều chỉnh chương trình. Để biết danh
sách hiện tại các công viên và cơ sở tiện nghi hiện còn đóng cửa, vui lòng truy cập vào
trang mạng bit.ly/prnscancellations.

•

Bảng Hiệu Kéo Xe Nếu Đậu Xe Trái Quy Định cho Hoạt Động Xây Dựng: Các bảng
hiệu kéo xe nếu đậu xe trái quy định cho các hoạt động xây dựng sẽ được cấp trở lại
bắt đầu từ thứ Hai, ngày 11 tháng Năm. Vì lý do các quan ngại về nguy cơ lây truyền
COVID-19, các bảng hiệu này sẽ được cung cấp theo hình thức gửi đơn xin qua email,
thanh toán qua điện thoại, và lấy hẹn để tới lấy bảng hiệu ở bên lề đường tại Tòa Thị
Chánh. Để tìm hiểu thêm thông tin, vào trang mạng: www.sanjoseca.gov/yourgovernment/departments/transportation/permits.

•

Các Dịch Vụ Chăm Sóc Cây Cảnh Trở Lại Hoạt Động vào thứ Hai: Sau Lệnh sửa đổi
của Sở Y Tế Quận, cho phép các doanh nghiệp hoạt động ngoài trời trở lại hoạt động,
Sở Giao Thông (DOT) sẽ bắt đầu trở lại cung cấp các dịch vụ chăm sóc cây cảnh không
khẩn cấp bắt đầu từ thứ Hai, ngày 11 tháng Năm. DOT sẽ xịt hóa chất để ngăn ngừa và
diệt cỏ dại, tiến hành bảo dưỡng cây phong cảnh theo định kỳ, và giải quyết các sự lo

lắng của cư dân. Ban đầu, các dịch vụ chăm sóc cây cảnh sẽ tập trung vào các khu vực
thành phố cần đến nhất. Các đội công nhân sẽ tuân thủ các quy định hướng dẫn về
giãn cách giao tiếp xã hội (tránh tiếp xúc gần) và mang phương tiện bảo vệ cá nhân
thích hợp.
•

Hội Thảo Trực Tuyến về Tiếp Thị Trực Tuyến - Buổi Trò Chuyện với
Facebook: Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19, trong đó bao gồm các tổ
chức vô vụ lợi, các nhà thầu độc lập, và các doanh nghiệp tư nhân được mời tham gia
buổi hội thảo trực tuyến tương tác với Facebook và Nextdoor vào lúc 3 giờ chiều thứ
Năm, ngày 14 tháng Năm để tìm hiểu các phương thức hiệu quả nhất cho tiếp thị trên
mạng xã hội. Những người tham dự sẽ học cách sử dụng các nền công nghệ
Facebook, Instagram, và Nextdoor để tăng cường tiếp cận và thu hút sự tương tác của
khách hàng. Hội thảo này do Thành Phố San Jose cùng phối hợp với Facebook Inc.,
Nextdoor, và BusinessOwnerSpace.com tổ chức. Để giữ chỗ trước, vui lòng truy cập
vào trang mạng bit.ly/SS-RSVP-0514. Để xem các hội thảo trước đây, truy cập vào
trang mạng bit.ly/OEDSJ.

•

Giờ Giao Lưu Kết Nối Cộng Đồng do Trung Tâm Học Tập Gia Đình của SJPL giới
thiệu: Các Điều Phối Viên Trung Tâm Học Tập Gia Đình (FLC) của Thư Viện Công
Cộng San Jose (SJPL) đã lập một chương trình Giờ Giao Lưu Kết Nối Cộng Đồng vào
lúc 1 giờ trưa thứ Năm hàng tuần. Đây là dịch vụ trực tuyến toàn diện nơi cư dân có thể
nêu thắc mắc bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt và có được các thông
tin đáng tin cậy ở một nơi an toàn và bảo mật. Ngoài sự kiện hàng tuần này, các Trung
Tâm Học Tập Gia Đình còn dành thời gian kết nối với các đối tác trong tuần, tìm hiểu
VỀ các thay đổi dịch vụ, và theo dõi tin tức cập nhật về các sự kiện sắp tới cũng như
các nguồn trợ giúp có thể hữu ích cho cư dân cộng đồng. Để biết thêm thông tin và để
tham gia chương trình trực tuyến này, truy cập trang mạng: bit.ly/3fDCgxV.

•

Các Buổi Họp Ngân Sách Cộng Đồng của Thành Phố San Jose: Thị Trưởng Sam
Liccardo sẽ tổ chức một loạt các buổi gặp gỡ với cộng đồng trực tuyến từ ngày 13 tháng
Năm đến ngày 20 tháng Năm để chia sẻ thông tin về ngân sách đề xuất của ông và lắng
nghe ý kiến cộng đồng về chủ đề này. Các buổi gặp gỡ này sẽ diễn ra trên mạng trực
tuyến qua Zoom với lựa chọn gọi tới tham dự qua điện thoại. Để xem các ngày giờ hiện
có và tìm hiểu thêm về quy trình lập ngân sách, truy cập trang
mạng www.sjmayor.org/budget. Có tờ thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha,
và tiếng Việt.

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.

###

