BÁO CÁO NHANH #116 – 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: 10 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 trình bày báo cáo cập nhật cho Hội Đồng Thành Phố trong Mục 3.1 vào hôm
qua, ngày 9 tháng Sáu, về hoạt động ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Thành Phố. Ông
Dave và các viên chức thuộc Trung Tâm Điều Hành Hoạt Động Ứng Phó Khẩn Cấp (EOC)
Thành Phố San Jose biểu dương các nhân viên xuất sắc của Thành Phố và thảo luận về các
nỗ lực gần đây của EOC nhằm cung cấp dịch vụ giữ trẻ và các chương trình trại hè, các nguồn
trợ giúp phục hồi kinh tế cho cộng đồng, và trở lại các hoạt động thanh tra phòng cháy chữa
cháy. Giám Đốc Sở Cứu Hỏa San Jose, ông Robert Sapien cũng tóm tắt về sự kiện cháy rừng
gần đây ở miền nam San Jose và hoạt động ứng phó của nhiều ban sở và cơ quan. Có thể
xem toàn bộ nội dung cuộc họp của Hội Đồng Thành Phố trên Kênh YouTube của Thành Phố.

•

Công Viên Alum Rock Mở Cửa Trở Lại vào ngày 11 tháng Sáu: Thành Phố San Jose sẽ
mở lại Công Viên Alum Rock vào thứ Năm, ngày 11 tháng Sáu, với nơi đậu xe và nhà vệ sinh
hạn chế cho công chúng sử dụng. Khách tới công viên phải mang theo nước riêng (các bồn
uống nước vẫn tiếp tục ngừng hoạt động) và không được phép sử dụng các bàn picnic hay
bếp nướng BBQ hoặc mang đến bàn, ghế hoặc BBQ riêng. Khách tới công viên cũng phải
thực hành giãn cách giao tiếp xã hội, chấp hành tất cả các biển báo niêm yết và tuân thủ tất cả

các lệnh của Sở Y Tế Cộng Đồng của Quận và quy chế công viên. Công viên mở cửa lúc 8
giờ sáng và đóng cửa lúc 8 giờ tối. Các bãi đậu xe sẽ ngừng cho xe vào lúc 6 giờ 30 chiều. Để
biết thêm thông tin về các tiện nghi của công viên, vui lòng truy cập trang mạng
bit.ly/prnsreopens.
•

13 Công Viên dành cho Chó của San Jose Hiện đã mở cửa: Thành Phố San Jose đã mở
cửa trở lại các khu công viên dành cho chó vào đầu tuần này. Cư dân và những người bạn
bốn chân của họ muốn sử dụng các khu công viên mở cửa trở lại phải tuân thủ tất cả các biển
báo niêm yết và tuân thủ tất cả các điều kiện và Lệnh của Sở Y Tế Cộng Đồng Quận Santa
Clara. Trong đó bao gồm ở nhà nếu quý vị hoặc thú nuôi của quý vị bị bệnh, và không vào khu
công viên dành cho chó nếu quý vị không thể giữ khoảng cách sáu feet với những người khác.
Những người đến khu công viên dành cho chó không được vào các khu vực khép kín và
không được phép sử dụng chung phương tiện giải trí với những người khác. Cần phải đeo
khẩu trang vải trừ khi quý vị hội đủ các yêu cầu miễn trừ trong Quy Định Hướng Dẫn của Giám
Đốc Sở Y Tế Quận về Quy định đeo Khẩu Trang . Các bồn uống nước vẫn tạm ngừng hoạt
động cho đến khi có thông báo mới, vui lòng mang theo nước riêng của quý vị. Để biết thêm
thông tin về các tiện nghi công viên, truy cập trang mạng bit.ly/prnsreopens.

•

Nộp Đơn Xin Học Bổng Trại Hè: Có học bổng cho các gia đình và cá nhân hội đủ điều kiện.
Quý vị phải tới nộp đơn xin trực tiếp tại một trung tâm cộng đồng và có thể sử dụng học bổng
tại bất kỳ địa điểm nào của chương trình trại hè, bao gồm cả Happy Hollow Park & Zoo và các
chương trình trại hè chuyên ngành khác. Hồ sơ xin học bổng được tiếp nhận tại nhiều trung
tâm cộng đồng cho tất cả các chương trình trại hè trong các khoảng thời gian nhất định cho
đến thứ Bảy, ngày 13 tháng Sáu. Để biết danh sách các trung tâm cộng đồng và ngày giờ, vui
lòng truy cập trang mạng bit.ly/prnsreopens. Các chương trình trại hè bắt đầu vào ngày 15
tháng Sáu cho các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Quý vị có thể đăng ký tham gia một chương trình
trại hè tại SJRegistration.com. Các chương trình trại hè sẽ được điều chỉnh nhằm bảo vệ sức
khỏe và an toàn theo các quy định hướng dẫn của Tiểu Bang và Quận. Bắt buộc phải đeo
khẩu trang, sẽ có bước kiểm tra đánh giá sức khỏe hàng ngày, và mỗi trại chỉ hạn chế tối đa
12 trẻ em. Vui lòng lưu ý, các trung tâm cộng đồng này sẽ chỉ mở cửa để đăng ký ưu tiên cho
chương trình học bổng và sẽ không có hoạt động chương trình nào khác.

•

Các Hoạt Động Giải Trí Trực Tuyến Hàng Tuần: Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến San Jose
cung cấp các lớp thể dục một giờ truyền trực tiếp miễn phí hàng tuần:
o Live Zumba Gold Class (Lớp Zumba Truyền Trực Tiếp) vào thứ Hai hàng tuần lúc 10
giờ sáng
o Live Yoga Class (Lớp Yoga Truyền Trực Tiếp) vào thứ Tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều
o Live Total Body Conditioning Class (Lớp Thể Dục Toàn Thân Truyền Trực Tiếp) vào
thứ Năm hàng tuần lúc 11 giờ 15 sáng
Truy cập Trung Tâm Giải Trí Trực Tuyến của Thành Phố tại bit.ly/sjvirtualrec để biết đường
liên kết tới các lớp này, cũng như các hoạt động hàng ngày khác, và hơn một trăm nguồn trợ
giúp giáo dục và vui chơi giải trí ở nhà trong thời gian trú ẩn tại chỗ.

Tin Tức Cập Nhật từ Quận Santa Clara

•

Các Hệ Thống Y Tế Lớn Được Lệnh Cung Cấp Dịch Vụ Xét Nghiệm cho Các Bệnh Nhân
Có Nguy Cơ Cao: Hôm nay, Giám Đốc Sở Y Tế Quận Santa Clara, bác sĩ Sara Cody đã ban
hành một lệnh y tế mới yêu cầu tất cả các hệ thống y tế lớn ở Quận Santa Clara phải cung cấp
dịch vụ xét nghiệm COVID-19 cho các bệnh nhân hội đủ bất kỳ tiêu chuẩn nào trong số ba tiêu
chuẩn sau đây trong hệ thống của họ. Theo lệnh này, các hệ thống y tế lớn sẽ cần phải xét
nghiệm cho các nhóm bệnh nhân sau đây:
1. Tất cả các bệnh nhân có triệu chứng COVID-19;
2. Tất cả các bệnh nhân đã tiếp xúc gần với một người có kết quả xét nghiệm dương tính
với COVID-19; và
3. Tất cả các bệnh nhân dễ có nguy cơ tiếp xúc với COVID-19 vì làm việc trong các môi
trường tuyến đầu, thường xuyên đi xe công cộng, hoặc vừa mới tham dự một buổi tụ
tập đông người.
Các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế thuộc diện quy định của lệnh này bao gồm tất cả các bệnh
viện điều trị cấp tính, và tất cả các y viện cũng như cơ sở chăm sóc khẩn cấp thuộc sự điều
hành của các tổ chức điều hành bệnh viện điều trị cấp tính ở quận hoặc nơi khác. Tìm hiểu
thêm trên trang mạng của Quận.

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.

###

