BÁO CÁO NHANH #100 – 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: 14 tháng 5 năm 2020, 4 giờ chiều

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

Các Dịch Vụ Giáo Dục Mầm Non Mới và Miễn Phí để Gia Đình Tham Gia tại Nhà: Ban Giáo
Dục Mầm Non của Thư Viện Công Cộng San José đã đưa vào ứng dụng hai dịch vụ mới dành
cho các gia đình trong thời gian trú ẩn tại gia. Dịch vụ đầu tiên là Stay & Play (Ở Nhà & Vui
Chơi) – đây là một loạt các chương trình trực tuyến trực tiếp nhằm khuyến khích các trẻ em và
những người chăm sóc các em tham gia. Các chương trình trực tuyến này sẽ được tổ chức vào
mỗi ngày thường trong tuần lúc 10 giờ 30 sáng trên trang Facebook của ban Dịch Vụ Giáo Dục
Mầm Non và ứng dụng Zoom. Các gia đình có thể ghi danh tham gia Stay & Play trên Zoom, và

chương trình này là cơ hội giúp tạo ý thức cộng đồng và trò chuyện tương tác với các nhân viên
thư viện cũng như những người chăm sóc khác sau giờ kể chuyện. Dịch vụ thứ hai là Caregiver
Café diễn ra vào thứ Hai hàng tuần lúc 8 giờ tối. Caregiver Café mang đến một không gian tĩnh
lặng, an toàn và không kỳ thị để những người chăm sóc trò chuyện và giao lưu với những người
lớn cùng hoàn cảnh trong một môi trường thân thiện, với các buổi thảo luận do nhân viên Thư
Viện dẫn dắt. Ghi danh tại đây để tham gia buổi Caregiver Café sắp tới.

•

Thông Báo Cộng Đồng (PSA): Jaqueline Paredes-Kao, Ủy Viên Trẻ Tuổi của Thành Phố San
José, cám ơn cộng đồng đã ở trong nhà để giúp bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Em cũng
nhắc chúng ta nhớ rằng giữ khoảng cách khi giao tiếp không phải là cách ly toàn xã hội và
khuyến khích chúng ta giao lưu với gia đình, bạn bè, và hàng xóm láng giềng, tuy nhiên vẫn giữ
khoảng cách sáu feet. Xem video trên kênh YouTube của Thành Phố San Jose.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Hạt Santa Clara
•

Quy Định Cập Nhật cho Các Cơ Sở Chế Biến/Bán Thực Phẩm và Phục Vụ Ăn Uống: Sở
Sức Khỏe Môi Trường Quận Hạt Santa Clara đã cập nhật quy định hướng dẫn dành cho các cơ
sở chế biến/bán thực phẩm và phục vụ ăn uống về giảm thiểu nguy cơ lây lan COVID-19, trong
đó bao gồm các tiệm tạp hóa, tiệm ăn, tiệm cà phê, và các cơ sở khác chế biến, phục vụ, hoặc
bán thực phẩm. Tất cả các cơ sở chế biến/bán thực phẩm và phục vụ ăn uống phải tuân thủ quy
định này, trong đó có điều lệ giữ khoảng cách khi giao tiếp (tránh tiếp xúc gần) và yêu cầu đeo
khẩu trang/khăn che miệng và mũi, các biện pháp bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cho các cơ sở
chế biến/bán thực phẩm và phục vụ ăn uống cũng như cho các nhân viên của họ, và các quy
chế bảo vệ sức khỏe cho nhân viên. Trong đó cũng có thông tin về một sắc lệnh gần đây của
tiểu bang, cho các nhân viên làm việc tại các cơ sở chế biến/bán thực phẩm và phục vụ ăn uống
được hưởng thêm thời gian nghỉ bệnh khẩn cấp, và áp dụng các quy định mới về tần suất nghỉ
giải lao để rửa tay.

•

Bắt Buộc Phải Đeo Khẩu Trang/Khăn Che Miệng và Mũi khi ở Tòa Án: Tòa Thượng Thẩm
Quận Hạt Santa Clara đã ban hành lệnh yêu cầu tất cả mọi người vào khu tòa án, kể cả nhân
viên và các viên chức tư pháp của Tòa Án, đều phải đeo khẩu trang/khăn che miệng và mũi ở
tất cả các khu vực công cộng trong tòa án và các không gian làm việc chung. Để biết thêm thông
tin, xin đọc Lệnh Tòa Án và Thông Cáo Báo Chí hoặc truy cập trang mạng về hoạt động ứng phó
với COVID-19 của Tòa Thượng Thẩm.

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

###

