BÁO CÁO NHANH #110 – 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: 29 Tháng Năm 2020, 4 giờ chiều

Lệnh Trú Ẩn Tại Gia của Quận Tiếp Tục Áp Dụng Cho Đến Khi Có Thông Báo Thêm: Vui
lòng lưu ý, lệnh trú ẩn tại gia hiện hành do Giám Đốc Sở Y Tế Quận Santa Clara ban hành vào
ngày 22 tháng Năm, sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được giám đốc sở y tế tu chính hoặc đình
chỉ. Lệnh trước đây có thời hạn kết thúc vào ngày 31 tháng Năm không còn áp dụng nữa. Để
biết thêm thông tin về các lệnh y tế cộng đồng của Quận, truy cập trang mạng về coronavirus
chủng mới của Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận.

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

•

Thành Phố Tìm Các Nhà Cung Cấp Địa Phương để cung cấp Vật Tư phục vụ mục
đích Mở Cửa Trở Lại: Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế San Jose đang thiết lập một nguồn
trợ giúp trực tuyến để kết nối các doanh nghiệp địa phương với các nhà cung cấp địa
phương cho các sản phẩm và dịch vụ cần thiết để mở cửa trở lại một cách an toàn. Gửi
email cho chúng tôi qua covid19sjbusiness@sanjoseca.gov nếu quý vị cư ngụ và/hoặc
làm việc ở San Jose và sản xuất khẩu trang/khăn che mặt bán lẻ; khiên chắn trong suốt,
ván liếp, ngăn buồng, tấm vách ngăn; dung dịch khử trùng tay; các biển báo liên quan đến
COVID-19, đề-can, bích chương v.v...; các dịch vụ và dụng cụ khử trùng/làm sạch; các
dịch vụ tư vấn về lập kế hoạch giãn cách giao tiếp xã hội/tránh tiếp xúc gần. Các hồ sơ
nộp sẽ được xem xét để đưa lên trang mạng về quy định hướng dẫn dành cho doanh
nghiệp liên quan đến COVID-19 của chúng
tôi: www.sjeconomy.com/covid19businessinfo.

•

Các Tổ Chức Đối Tác Vô Vụ Lợi của Thành Phố Phối Hợp Phân Phát Thực Phẩm
cho Cộng Đồng: Loaves and Fishes Family Kitchen cùng với The Health Trust và
Martha’s Kitchen vinh dự đón nhận ngân khoản trợ cấp trị giá 1.2 triệu đô-la từ Thành Phố
để bảo đảm các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp, các cá nhân và gia đình vô gia cư,
và những người khuyết tật được nhận các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng trong thời gian trú
ẩn tại gia. Nhân viên cơ quan không ngừng nỗ lực phân phát các bữa ăn tại nhiều địa
điểm trên toàn Thành Phố, kể cả các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư. Bắt đầu từ
giữa tháng Ba khi bắt đầu trú ẩn tại chỗ cho đến cuối tháng Năm, nhiều cơ quan đã phục
vụ tới 180,000 bữa ăn cho gần 80,000 người dân trong cộng đồng chúng ta. Chúng tôi
xin chân thành cám ơn các đối tác đã cùng tham gia cung cấp dịch vụ thiết yếu này.

•

Giúp Đỡ cho Các Quán Ăn trong "Cuộc Sống Thường Nhật Mới": Thành Phố đang tổ
chức một buổi hội thảo trực tuyến để hướng dẫn các quán ăn và các cơ sở thực phẩm
khác áp dụng hiệu quả nhất các phương thức quản lý hàng lưu kho, giãn cách bàn ăn,
quy chế mua mang về, và các yếu tố khác mà quý vị sẽ cần phải cân nhắc để mở cửa trở
lại một cách an toàn và có trách nhiệm. Hội thảo giao lưu trực tuyến này do Trung Tâm
Phát Triển Tiểu Thương (Small Business Development Center - SBDC) điều hành, diễn ra
lúc 3 giờ chiều thứ Năm, ngày 4 tháng Sáu. Hội thảo này do Thành Phố San Jose cùng
phối hợp với SBDC, các đối tác BusinessOwnerSpace.com, và các bên khác tổ chức. Để
hồi đáp, xin đến trang mạng
https://sanjoseca.zoom.us/webinar/register/WN_fp7l2yUFRdy5IYxPB-sBtg. Để xem các
hội thảo trước đây, truy cập trang mạng bit.ly/OEDSJ.

•

Lớp Zumba Truyền Phát Trực Tiếp: Khiêu vũ, giao lưu và vận động thể chất vào thứ Hai
hàng tuần lúc 10 giờ sáng với Hướng Dẫn Viên Tình Nguyện, cô Jamie trong lớp Zumba
được điều chỉnh và miễn phí dành cho các vị cao niên năng động. Truy cập Trung Tâm
Giải Trí Trực Tuyến của Thành Phố để biết các hoạt động hàng ngày và hơn một trăm
nguồn trợ giúp vui chơi khi ở nhà trong thời gian trú ẩn tại gia: bit.ly/sjvirtualrec.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara
•

Buổi Tọa Đàm về COVID-19 của cộng đồng LGBTQ: Sở Dịch Vụ Sức Khỏe Hành Vi
Quận Santa Clara đang tổ chức một loạt các buổi gặp gỡ tọa đàm trực tuyến chú trọng
đến văn hóa nhằm giúp vượt qua tâm trạng căng thẳng, lo âu, và giải quyết các vấn đề
sức khỏe tinh thần khác liên quan đến COVID-19. Nhân dịp tháng Năm là Tháng Nhận

Thức về Sức Khỏe Tinh Thần và khởi động tháng Sáu mang tên Tháng Tự Hào, Q Corner
Peer Support Group sẽ tổ chức một buổi Tọa Đàm dành cho cộng đồng LGBTQ vào lúc 3
giờ 30 chiều thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu. Các thành viên giám khảo sẽ bao gồm Bác sĩ
Jules Chyten-Brennan từ Valley Health Center Downtown Gender Health Center, Tiến sĩ
Kim Balsam từ Palo Alto University, và Chuyên Gia Tư Vấn Y Khoa về Xác Định Giới Tính
Lida Vala. Ghi danh tại www.surveymonkey.com/r/LGBTQTownHall.

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.

###

