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Thông điệp của Quản lý thành phố gửi tới cộng đồng
Milpitas ngày 3/10/2020
Toàn thể người dân Milpitas thân mến,
Nhằm ứng phó với những quan ngại ngày càng gia tăng về sự bùng phát của dịch bệnh
COVID-19 ở quận Santa Clara và trên toàn đất nước, tôi muốn chia sẻ với các bạn một số
biện pháp mà thành phố Milpitas đang thực hiện nhằm giúp giảm thiểu rủi ro trong cộng đồng
của chúng ta.
Trước tiên, chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Công Cộng quận Santa Clara để
chọn lọc các kế hoạch của chúng tôi và thực hiện các biện pháp phản ánh các khuyến cáo
hiện tại để giảm thiểu rủi ro. Vì các tình trạng đang thay đổi nhanh chóng, tôi khuyến cáo mọi
người trong cộng đồng của chúng ta thường xuyên kiểm tra
thông tin cập nhật của quận .
Thành phố Milpitas cam kết đảm bảo an toàn cho nhân viên, đảm bảo cung cấp các dịch vụ
thiết yếu cho thành phố và đảm bảo truyền đạt kịp thời và nhất quán thông tin cho nhân viên
và cho cộng đồng của chúng ta. Hãy xem trang web của thành phố để biết về virus corona và
các thông tin cập nhật về dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp sau nhằm giúp giảm thiểu sự lây lan tiềm ẩn của
COVID-19 tại các cơ sở trong thành phố và cho công chúng:
•

Chúng tôi đã mua và triển khai thiết bị bảo hộ cá nhân tăng cường cho nhân viên thành
phố và lực lượng ứng phó đầu tiên như cảnh sát và nhân viên cứu hỏa.

•

Chúng tôi đang lắp đặt thêm hộp đựng nước rửa tay treo tường cho khắp các khu vực
trên toàn thành phố nơi có đông người qua lại như Tòa thị chính, Trung tâm cộng đồng,
Viện dưỡng lão và Trung tâm thể thao.

•

Thành phố đã tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh ăn uống tại Viện dưỡng lão
Milpitas cũng như tăng cường bảo trì cơ sở để khử trùng ở những khu vực có nhiều
người qua lại như tay nắm cửa, mặt bàn, tay vịn, thang máy.

•

Chúng tôi đã tạm ngưng một số chương trình và hủy tất cả các sự kiện công cộng lớn
dự kiến tổ chức trong 30 ngày tới theo các khuyến cáo về sức khỏe cộng đồng. Vì rủi ro
cao hơn đối với nhóm người cao tuổi, phần lớn các khuyến cáo hủy bỏ hiện tại đều ảnh
hưởng đến các chương trình của chúng tôi tại Viện dưỡng lão Milpitas. Để biết danh
sách đầy đủ về các chương trình, dịch vụ và sự kiện bị ảnh hưởng, vui lòng truy cập
trang web của Bộ phận giải trí.
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•

Chúng tôi đang tập trung đảm bảo an toàn cho lực lượng lao động của thành phố để có
thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho thành phố. Điều này bao gồm áp dụng
các giao thức vệ sinh tăng cường hơn nữa và các chiến lược hạn chế giao tiếp nhằm
giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp phòng
ngừa khác khi cần thiết, chẳng hạn như giảm lịch họp nội bộ và cho phép làm việc từ
xa.

•

Tất cả các cuộc họp về ngân sách cộng đồng 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.

•

Các cuộc họp thường xuyên 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.

Tôi cũng kêu gọi mọi người trong cộng đồng của chúng ta thực hiện các biện pháp chung
được khuyến cáo bởi các chuyên gia y tế công cộng nhằm giảm thiểu rủi ro cho bản thân và
hàng xóm xung quanh. Các biện pháp an toàn cá nhân này bao gồm:
•

Ở nhà khi bị bệnh và tránh xa những người khác trong gia đình bạn.

•

Thực hành thói quen vệ sinh cá nhân tốt, thường xuyên rửa tay với nước và xà phòng,
ho vào khăn giấy hoặc khuỷu tay, và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng.

•

Tránh xa những người bị bệnh, đặc biệt nếu bạn có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng.

•

Vệ sinh các bề mặt và đồ vật thường xuyên chạm vào (như tay nắm cửa và công
tắc đèn). Sử dụng chất tẩy rửa gia dụng thông thường cũng đã hiệu quả.

•

Ngay cả khi bạn không bị bệnh, hãy tránh đến bệnh viện, các cơ sở chăm sóc sức
khỏe dài hạn hoặc viện dưỡng lão đến mức tối đa có thể. Nếu bạn cần đến một trong
những cơ sở trên, hãy giới hạn thời gian lưu lại đó và cách xa bệnh nhân cũng như
nhân viên của cơ sở đó 6 foot.

•

Nghỉ ngơi 7-9 tiếng mỗi đêm, uống nhiều nước, ăn các thực phẩm lành mạnh và
kiểm soát căng thẳng để giữ cho hệ miễn dịch của bạn khỏe mạnh.

Thông tin về COVID-19 đang thay đổi rất nhanh và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình
cũng như tiến hành điều chỉnh các hoạt động của thành phố khi cần thiết nhằm bảo vệ cộng
đồng và lực lượng lao động của chúng ta. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp mọi thông tin cập
nhật từ quận và CDC cũng như cập nhật khi chúng tôi thay đổi dịch vụ thông qua trang web
thành phố và trên các trang mạng xã hội của chúng tôi.
Hãy chung tay đoàn kết cùng nhau, và chúng ta sẽ vượt qua. Hãy chăm sóc bản thân, gia
đình và đồng nghiệp của bạn.
Trân trọng,

Steve McHarris
Quản lý thành phố
tạm thời

