BÁO CÁO NHANH #112 – 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: 2 tháng Sáu, 2020, 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 đệ trình báo cáo cập nhật cho Hội Đồng Thành Phố trong
Mục 3.1 vào hôm nay, ngày 2 tháng Sáu, về hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID19 của Thành Phố. Ông Dave và các viên chức của Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động

Ứng Phó Khẩn Cấp đã thảo luận về việc mở rộng các hoạt động xét nghiệm
coronavirus, cũng như sự kiện mới mở cửa các trung tâm làm mát của Thành Phố,
chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mùa cháy rừng, và tin tức cập nhật về cơ hội tiếp cận
công nghệ kỹ thuật số cho mọi đối tượng cư dân. Buổi Họp của Hội Đồng Thành Phố
vẫn được truyền trực tiếp và có thể xem trên Kênh YouTube của Thành Phố.
•

Năm Trung Tâm Làm Mát của San Jose Mở Cửa vào thứ Ba - thứ Tư, ngày 2-3
tháng Sáu: Sở Công Viên, Giải Trí và Các Dịch Vụ Khu Phố sẽ mở cửa năm trung tâm
làm mát để cung cấp cho cư dân một nơi mát mẻ, giúp tránh thời tiết nóng dự kiến sẽ
xảy ra trong khoảng thời gian từ thứ Ba - thứ Tư, 2-3 tháng Sáu. Các trung tâm làm mát
sẽ hoạt động từ 1 giờ chiều đến 7 giờ tối vào cả hai ngày nói trên. Do các Lệnh Hiện
Hành về COVID-19 của Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận, công suất phục vụ sẽ bị hạn
chế. Cư dân tới trung tâm làm mát phải tuân thủ tất cả các quy định hướng dẫn của
quận, trong đó bao gồm duy trì khoảng cách 6 feet với những người khác, đeo khăn che
mặt, và ở nhà nếu bị bệnh. Để bảo vệ an toàn cho nhân viên và các vị khách khác tới
trung tâm làm mát, trung tâm sẽ thực hiện quy trình sàng lọc sức khỏe đơn giản. Bước
sàng lọc này gồm có đo thân nhiệt của khách bằng nhiệt biểu kế hồng ngoại, và hỏi các
câu hỏi sau đây về sức khỏe: “Quý vị có bị sốt, ho khan, thở dốc hoặc khó thở trong hai
tuần vừa qua không?” Để bảo đảm việc ra vào và tuân thủ các quy định hướng dẫn về
giãn cách giao tiếp xã hội, tất cả các đồ đạc cỡ lớn, chẳng hạn như xe đạp, đều nên để
ở bên ngoài. Chó trợ giúp y tế được phép vào bên trong nhà. Các trung tâm cộng đồng
của San Jose là tài sản vô cùng quan trọng, cung cấp một nơi an toàn cho cư dân trong
tình huống khẩn cấp. Để biết thêm chi tiết về cách giữ mát, truy cập trang mạng
bit.ly/heatsafetytipsSCC. Các địa điểm trung tâm làm mát là:
o Mayfair Community Center; 2039 Kammerer Ave. San José, CA 95116
o Camden Community Center; 3369 Union Ave. San José, CA 95124
o Seven Trees Community Center; 3590 Cas Dr. San José, CA 95111
o Roosevelt Community Center; 901 E. Santa Clara St. San José, CA 95116
o Cypress Community Center; 403 Cypress Ave. San José, CA 95117

•

Ủy Ban Di Tích Lịch Sử: Buổi họp của Ủy Ban Di Tích Lịch Sử dự kiến diễn ra lúc 6
giờ 30 chiều ngày thứ Tư, 6 tháng Sáu, sẽ diễn ra qua điện thoại video 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/92098071716. Xem chương trình nghị sự của
buổi họp tại bit.ly/2L2Qdaj. Xem trang 2 của chương trình nghị sự của buổi họp để biết
hướng dẫn đầy đủ về cách thức tham gia qua thiết bị di động hoặc qua điện thoại và
cách thức nộp ý kiến nhận xét.

•

Thông Báo Công Chánh (PSA): Bà Veronica Goei, Giám Đốc Điều Hành Grail Family
Services, nhắc chúng ta đừng quên liên lạc với Trung Tâm Trợ Giúp Địa Phương Trực

Tuyến của Thành Phố San Jose tại số 311 hoặc truy cập trang mạng
www.sanjoseca.gov/vlac để tìm thông tin về thực phẩm, gia cư, việc làm v.v... Xem băng
video trên kênh YouTube của Thành Phố San Jose.

•

Lớp Yoga TRỰC TIẾP: Đánh thức cơ thể và tâm trí của quý vị với Gentle Yoga, bắt
đầu lúc 5 giờ chiều thứ Tư hàng tuần trong tháng Sáu cùng với Hướng Dẫn Viên Lớp
Học của Thành Phố, Terre. Buổi tập kéo dài một giờ đồng hồ và miễn phí này là một
cách nhẹ nhàng để duỗi dài và giảm căng thẳng. 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 chỗ: bit.ly/sjvirtualrec.

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.

###

