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Sức khỏe của nhân viên, người dân và doanh nghiệp của chúng tôi vẫn là ưu tiên hàng đầu của 
thành phố Milpitas. 
 
TỔNG QUAT 
 
Thành phố Milpitas phối hợp với Sở Y Tế Công Cộng quận Santa Clara tiếp tục chuẩn bị ứng phó và 
đề ra các kế hoạch liên quan đến sự bùng phát của virus corona mới và căn bệnh COVID-19 tại quận 
Santa Clara. Bản cập nhật trước đây của Hội đồng thành phố vào ngày 4 tháng 3 đã thảo luận về mức 
độ nghiêm trọng tiềm ẩn của vấn đề cũng như về các biện pháp bảo vệ và phòng ngừa của thành phố. 
Trước sự lan rộng ngày càng tăng của COVID-19 tại địa phương, kể từ đó đến nay quận đã cập nhật 
thông tin hướng dẫn cho người dân, cho các trường học, doanh nghiệp và các cơ quan công cộng. 
Thông tin này bao gồm các hướng dẫn mới cho các sự kiện lớn, các cá nhân mắc bệnh và có nguy cơ 
cao cũng như cho toàn thể người dân.  
 
Cũng trong tuần này, quận đã tuyên bố ca tử vong đầu tiên vì COVID-19: một phụ nữ trưởng thành ở 
độ tuổi 60 đã phải nhập viện ở Mountain View trong vài tuần và có sẵn các vấn đề y tế khác. Bà là 
trường hợp đầu tiên trong quận được xác nhận nhiễm COVID-19 mà không có bất kỳ lịch sử nào liên 
quan đến việc đi du lịch quốc tế hay có tiếp xúc với người đã đi du lịch hoặc nhiễm bệnh. Điều này cho 
thấy bà đã lây nhiễm COVID-19 từ một nguồn tiếp xúc trong cộng đồng địa phương. Thay mặt thành 
phố Milpitas và người dân, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè của bà. 
 
Đây là một tình huống phát triển nhanh chóng và đang thay đổi hàng ngày. Quận luôn thường xuyên 
cập nhật các thông tin hướng dẫn có thể xem được tại đây.  
 
 
CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VÀ CHUẨN BỊ CỦA THÀNH PHỐ MILPITAS 
 

• Các nhân viên thành phố đang nỗ lực chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho cộng đồng của chúng 
tôi, bao gồm Kế Hoạch Ứng Phó Đại Dịch cập nhật, Kế Hoạch Hoạt Động Liên Tục nhằm cung 
cấp các dịch vụ thiết yếu cho thành phố, và một kế hoạch hướng dẫn tóm tắt nhân viên 
thành phố khi các tình trạng tại địa phương tiếp tục gia tăng. Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp thành 
phố Milpitas dự kiến hoàn tất Kế Hoạch Ứng Phó Đại Dịch và Kế Hoạch Hoạt Động Liên Tục vào 
Thứ Năm ngày 12 tháng 3. 
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• Các cuộc họp của Hội đồng thành phố và Ủy ban quy hoạch sẽ vẫn diễn ra như dự kiến. Tuy 
nhiên, nhân viên thành phố đang triển khai các phương thức khác để người dân trong cộng đồng 
cung cấp hiệu quả các ý kiến, thắc mắc và phản hồi của họ nhằm giảm thiểu nhu cầu tụ tập tại các 
cuộc họp công cộng. Điều này bao gồm việc cung cấp cơ chế để các cơ quan này nhận được ý 
kiến công chúng khi đang truyền phát trực tiếp cuộc họp. Tất cả các cuộc họp về ngân sách cộng 
đồng sắp tới nay sẽ được tổ chức qua định dạng trực tuyến thay vì gặp mặt trực tiếp theo hướng 
dẫn của quận về các sự kiện tụ tập đông người. 

 

• Tất cả các sự kiện của thành phố dự tính tổ chức trong tương lai gần và dự kiến có đông 
người tham gia nay sẽ bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn. Chính sách này tuân thủ hướng dẫn của 
Sở Y tế Công Cộng quận, và thành phố sẽ hoạt động theo hướng dẫn này để lên lịch cho chu kỳ 30 
ngày liên tục tiếp theo và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi được xem là an toàn để tổ chức lại các 
cuộc tụ họp đông người. Hãy xem qua trang Sự kiện giải trí đặc biệt tại đây để biết danh sách cập 
nhật mới nhất về các sự kiện bị hủy. 

 

• Một số Chương trình công viên vui chơi & giải trí cũng bị hủy cho đến khi có thông báo mới. 
Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các chương trình lớn nơi mà những người tham gia sẽ tiếp xúc 
rất gần cũng như các chương trình chủ yếu phục vụ những người dân trong cộng đồng đặc biệt có 
nguy cơ nhiễm virus corona, chẳng hạn như các chương trình phục vụ người cao tuổi ở Viện 
dưỡng lão. Ngày 9 tháng 3, một lá thư (đính kèm theo đây) nêu rõ những thay đổi đối với các 
chương trình và lớp học đã được gửi đến các thành viên của Viện dưỡng lão; thông tin cập nhật về 
các chương trình và lớp học này cũng có sẵn trên trang web của thành phố.  

 
NHÂN VIÊN THÀNH PHỐ 
 
Kế Hoạch Hoạt Động Liên Tục nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho thành phố sẽ xác định những 
nhân viên cần thực hiện các chức năng này. Để đảm bảo an toàn cho những nhân viên này, Kế Hoạch 
Ứng Phó Đại Dịch sẽ bao gồm các thông tin hướng dẫn để nhân viên tương tác an toàn với người dân, 
nghỉ làm khi cần thiết để chăm sóc bản thân và gia đình cũng như làm việc từ xa nếu cần.  
 
Bộ phận Nhân sự (HR) tiếp tục cung cấp dịch vụ nhân viên thường xuyên và hoạt động của nhân viên. 
Ngoài ra, bộ phận HR cũng đã thường xuyên kiểm tra đối chiếu các chính sách liên quan đến nhân 
viên có thể chồng chéo giữa Biên bản ghi nhớ (MOU), Quy trình thao tác chuẩn (SOP), Quy tắc và quy 
định nhân sự với Kế Hoạch Ứng Phó Đại Dịch.  Bộ phận HR đang kiểm tra thông tin chính sách thông 
qua Văn phòng Chưởng lý thành phố, Best Best and Krieger (BBK).   
 
Bộ phận HR sẽ lập danh sách Những câu hỏi thường gặp (FAQ) để làm nguồn thông tin hướng dẫn 
nhanh cho nhân viên liên quan đến nghỉ ốm, nghỉ phép, đào tạo và làm việc từ xa.  Danh sách FAQ sẽ 
được gửi đến nhân viên và được đăng trên trang mạng nội bộ của thành phố MINT vào ngày 10 tháng 
3; thông tin cập nhật thường xuyên sẽ được gửi đến nhân viên vào Thứ Ba và Thứ Sáu hàng tuần cho 
đến khi giảm thiểu mối đe dọa từ COVID 19.  
 
Thành phố hiện đang xem xét bố trí thời gian nhất định để làm việc từ xa và đang áp dụng chính sách 
cung cấp thông tin hướng dẫn nhân viên về cách thực hiện từ xa các nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách 
nhiệm thường ngày.   
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Thành phố sẽ gửi cho bộ phận HR thông tin cập nhật đến nhân viên thông qua Văn phòng Quản lý 
thành phố và khi cần sẽ thông báo cho 5 Đơn vị thương lượng nhân viên trong thành phố Milpitas về 
mọi thông tin cần thiết. 
 
 
PHỐI HỢP 
 
Thành phố đang hợp tác chặt chẽ với Học khu hợp nhất Milpitas để đảm bảo phối hợp thông tin, hoạch 
định và tuyên truyền cho cộng đồng. Thành phố và Học khu đã ban hành một thông cáo chung vào 
Thứ Sáu ngày 6 tháng 3 nêu rõ những nỗ lực chung của chúng tôi nhằm giúp giảm thiểu sự lây lan của 
COVID-19 (thông cáo chung).  
 
Thành phố cũng đang phối hợp với Sở Y tế Công Cộng quận nhằm tăng cường kế hoạch ứng phó và 
cung cấp thông tin để đại diện cho cộng đồng Milpitas và để chúng tôi có được những thông tin hiện 
tại. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của quận khi được cập nhật. 
 
 
THÔNG TIN CHUNG 
 
Thành phố sẽ tiếp tục cập nhật trang web COVID-19 đã được thiết lập riêng nhằm cung cấp thông tin 
về virus corona. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin cập nhật chung thường xuyên vào mỗi Thứ Ba 
và Thứ Sáu (hoặc thường xuyên hơn khi cần thiết) thông qua các tài khoản mạng xã hội của chúng tôi 
trên Facebook, Nextdoor và Twitter. 
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