BÁO CÁO NHANH #98 – 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: 12 tháng 5 năm 2020, 5 giờ chiều

Báo Cáo Nhanh của Thành Phố San Jose: Tin tức cập nhật qua báo cáo nhanh của Thành Phố
San Jose từ Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp sẽ được cung cấp mỗi ngày một
lần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5. Các báo cáo sẽ được công bố vào lúc 4 giờ chiều.

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 trong Mục 3.1 vào

thứ Ba, ngày 5 tháng 5, về hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Thành Phố. Ông
Dave Sykes và các viên chức từ Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp của
Thành Phố San José đã thảo luận về các thông tin thu được từ dữ liệu gần đây về COVID-19
trong thành phố và quận hạt cũng như các bước cần thực hiện để mở cửa trở lại và khôi phục
sau dịch bệnh. Buổi Họp của Hội Đồng Thành Phố vẫn được truyền trực tiếp và có thể xem
trên Kênh YouTube của Thành Phố.
•

Biểu Diễn Máy Bay Để Tôn Vinh Những Anh Hùng: Vào thứ Tư, ngày 13 tháng 5, Phi Đội
Chiến Đấu Cơ thứ 144 của Đội Vệ Binh Quốc Gia Không Quân California từ Fresno, CA sẽ
thực hiện màn biểu diễn máy bay trên toàn California, bay qua vùng San Jose vào khoảng 10
giờ 56 phút sáng. Màn trình diễn máy bay này như lời tôn vinh những anh hùng dũng cảm
trong ngành y tế, cảnh sát, lính cứu hỏa, và nhân viên thiết yếu trên các tuyến đầu của mặt
trận chống COVID-19. Nếu quý vị nắm bắt được khoảnh khắc đặc biệt này từ nhà quý vị, hãy
sử dụng dấu hiệu #144FW, #AmericaStrong và #CalGuard khi đăng hình chụp/video của quý
vị lên mạng xã hội. Để biết thêm chi tiết, xin đọc thông cáo báo chí của Cal Guard ở đây.

•

Tham Dự Buổi Họp Ngân Sách Cộng Đồng: Thị Trưởng Sam Liccardo sẽ tổ chức nhiều
buổi họp ngân sách cộng đồng từ xa trong khoảng thời gian từ 13 tháng 5 đến 20 tháng 5.
Buổi họp đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày mai, 13 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Buổi
họp sẽ được tổ chức trên mạng trực tuyến qua ứng dụng Zoom
(sanjoseca.zoom.us/j/97046917281) và có thêm lựa chọn tham dự buổi họp qua điện thoại tại
số 888-475-4499 (Số ID Buổi Họp là: 970 4691 7281). Để xem các ngày họp khác hoặc để
tìm hiểu thêm, xin truy cập trang mạng www.sjmayor.org/budget. Có thông tin bằng tiếng
Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Việt.

•

Bảo Vệ An Toàn cho Nhân Viên Thiết Yếu với Các Lời Khuyên về Vứt Bỏ Rác Đúng
Cách: Sở Dịch Vụ Môi Trường Thành Phố San Jose cùng phối hợp với các nhà thầu của
thành phố vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ tái chế, thu rác, và cây cỏ cắt tỉa như thường lệ
trong thời gian lệnh trú ẩn tại gia có hiệu lực. Để giúp phòng ngừa lây lan COVID-19 sang
nhân viên lái xe thu rác tái chế và nhân viên phân loại rác vào thời điểm này, vui lòng vứt bỏ
khẩu trang và bao tay đã qua sử dụng vào thùng rác thải. Ngoài ra, xin bỏ toàn bộ bìa cứng
có thể tái chế nằm gọn trong thùng rác tái chế của quý vị hoặc giữ lại chờ đến tuần sau. Để
biết thêm thông tin, xin truy cập trang mạng www.sanjoseca.gov/residents/recycling-trash.

•

Những Người Lái Xe - Hãy Lái Chậm Lại Để Bảo Vệ Tính Mạng Của Những Người Khác
Trong Thời Gian Đại Dịch COVID-19: Vì ngày càng có nhiều người đi bộ và đi xe đạp trên
đường phố để tập thể dục và thư giãn trong thời gian đại dịch COVID-19, kể cả các gia đình
có trẻ nhỏ, việc lái xe an toàn là quan trọng hơn bao giờ hết. Lái chậm lại và thậm chí đi dưới
mức tốc độ giới hạn 25 dặm một giờ trên các đường phố trong khu dân cư giúp tạo một môi
trường an toàn cho người đi bộ và đi xe đạp. Khi lái xe trong các khu dân cư, "tốc độ 20 dặm
một giờ đã là quá nhanh." Lái xe an toàn cũng góp phần giúp đỡ các bệnh viện hiện đang ở
tuyến đầu trong cuộc chiến chống COVID-19. Điều trị những người gặp thương tích do đụng
xe vì lái xe ở tốc độ cao làm tăng thêm gánh nặng cho các bác sĩ và y tá. Tất cả chúng ta đều
cần chung tay góp sức trong cuộc chiến này. Để biết thêm thông tin về an toàn giao thông ở
San Jose, xin truy cập trang mạng visionzerosj.org.

•

Hiện Đang Bảo Trì Công Viên: Song song với việc mở cửa trở lại một số cơ sở tiện ích của
công viên, Sở Công Viên, Giải Trí, Dịch Vụ và Dân Cư (PRNS) sẽ bắt đầu lại công việc bảo trì
công viên theo mùa sau khi phải giảm dịch vụ vì lệnh trú ẩn tại gia ban đầu của Quận Hạt.
PRNS đã áp dụng các phương thức bảo vệ an toàn nhằm bảo vệ các nhân viên bảo trì bắt
đầu trở lại thực hiện các nhiệm vụ công việc thường lệ. Các dịch vụ thiết yếu như cắt cỏ và
diệt cỏ dại giúp giữ an toàn cho các công viên để người dân sử dụng cho các nhu cầu sức
khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời giúp giảm nguy cơ hỏa hoạn cho cộng đồng qua việc
giảm yếu tố gây hỏa hoạn. Các đội công nhân bảo trì của PRNS sẽ ưu tiên các công viên có
bãi cỏ mọc um tùm và cỏ dại xâm lấn. Toàn bộ 206 công viên và 65 sân thể thao sẽ được cắt
cỏ hai tuần một lần. Nhân viên sẽ cắt cỏ tối đa 130 công viên một tuần. Liên lạc
park.concerns@sanjoseca.gov hoặc 408-793-5510 để báo cáo các vấn đề trong công viên.

•

Thông Báo Cộng Đồng (PSA): Đức cha Ray Montgomery thuộc People Acting in Community
Together (PACT) có một thông điệp quan trọng: Hãy tiếp tục ở nhà. Chỉ ra ngoài để làm các
việc thiết yếu, tuân thủ việc giữ khoảng cách và rửa tay. Xin truy cập trang mạng
SiliconValleyStrong.org để biết các nguồn trợ giúp về tiền thuê nhà, thực phẩm hoặc nếu quý
vị là chủ sở hữu tiểu doanh nghiệp đang cần giúp đỡ. Xem video trên kênh YouTube của
Thành Phố San Jose: Đức cha Ray Montgomery

•

Buổi Họp của Ủy Ban Hoạch Định: Buổi họp của Ủy Ban Hoạch Định dự kiến vào lúc 6 giờ
30 chiều thứ Tư, ngày 13 tháng 5, sẽ diễn ra qua ứng dụng hội thoại Zoom. Buổi họp được tổ
chức công khai và công chúng có thể tham gia đóng góp nhận xét. Sử dụng đường liên kết
Zoom: sanjoseca.zoom.us/j/97474941394 hoặc gọi số 1-877-853-5247, số ID của buổi họp:
974-7494-1394#. Nội dung nghị sự và hướng dẫn chi tiết về cách gửi nhận xét cho buổi họp
này có tại bit.ly/2WEMyGJ.

Ghi danh để nhận danh sách Thông Cáo Báo Chí Điện Tử Bản Báo Cáo Nhanh của Thành
Phố San José, và cập nhật thông tin từ 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.

###

