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ሰኞ, ማርች 23, 2020

በዴንቨር ከተማና እና ካውንቲ ኮቪድ-19ን አስመልክቶ የወጣ አዲስ መረጃ

ከንቲባው በቤት ውስጥ መቆየትን በተመለከተ ያስተላለፉት መልዕክት
ዴንቨር፦ ከንቲባው Michael B. Hancock የህዝቡን ጤንነት ለመጠበቅ ሲባል በዴንቨር ሀገር እና ከተሞች ያሉ ሰዎች ከቤታቸው
መውጣት እንደሌለባቸው ዛሬ ባስተላለፉት መልዕክት የገለፁ ሲሆን ይህም ተግባራዊ የሚሆነው ከማክሰኞ ማርች 24 ቀን 5 p.m. ጀምሮ
እንደሆነ አሳስበዋል፡፡ ማሳሰቢያው እስከ አፕሪል 10 ድረስ እንደሚቆይና እንደአስፈላጊነቱ ሊራዘም እንደሚችልም ነው የገለፁት፡፡
ከንቲባው ለሁሉም ህዝብ እንዲሁም ለንግዱ ህብረተሰብ በከፋ ሁኔታ እየቀጠለ የመጣውን የኮቪድ-19 መስፋፋትን የተመለከቱ
መረጃዎችን በቤታቸው ሆነው መከታተል እንዲቀጥሉበት መክረዋል፡፡
መመሪያው በዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ያሉ ሁሉም ሰዎች በቤታቸው በመሆን ግብይቶችን በተለይም የሸቀጦች ቅብብሎሽን የቤት
ውስጥ ፖሊሲዎችን መሰረት በማድረግ በተቻለ መጠን ማከናወን እንዳለባቸው ያዛል፡፡ መመሪያው በዴንቨር ክልሎች ያሉ ትላልቅ
ከተሞች የሚገኙ ሁሉም የማህበረሰብ የጤና ባለሙያዎች የጋራ አድርገው የተስማሙባቸውንና የህዝቡን ጤና ለመጠበቅ የሚያግዙ
ነገሮች በሁሉም ሰው ተግባራዊ ሊደረጉ ይገባቸዋል የተባሉ ጥረቶች ተግራዊ መደረግ እንዳለባቸው ማለትም ምግብና መጠጥ ማግኘት፣
የህክምና ቁሳቁስ እና ህክምና እና/ እንዲሁም ከቤት ውጭ ያሉ እንቅስቃሴዎች እንደ እርምጃ፣ ተራራ መውጣት ወይም መሮጥ እና
ከሌሎች ርቀትን በንቃት ጠብቆ መጓዝን ያካትታል፡፡
“ይህ በቤት ውስጥ የመቆየት ትዕዛዝ የማህበረሰብ ጤና ለመጠበቅ እንዲቻል የተቀበልነው ምክር ተከትሎ የመጣና ከአስተዳደሩ እና
ከሜትሮ ከንቲባ ጋርም በሚኖር የሀሳብ ልውውጥ የተሰጠ ምላሽ ነው” ሲሉ ከንቲባ Michael B. Hancock ገልፀዋል፡፡ “የሰዎች እና
የንግድ እንቅስቃሴው የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ እንዲቻል ትኩረት በመስጠት አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ መሆን አለበት፡፡ በግልፅ
ለመናገር ከዚህ በፊት የነበረው አይነት ርቀት በቂ አይደለም”
ለተጨማሪ መረጃ የማህበረሰብ ጤና መመሪያውን ይመልከቱ፤ በዚህ በሙሉ ዝርዝር ውስጥ የማይካተቱንም ያገኛሉ፡፡ በዴንቨር ስላለው
የኮቪድ-19 ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት denvergov.org ይጎብኙ፡፡
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን መከሰት ተከትሎ በከተማው የሚሰጡ የማህበረሰብ ጤና ምላሾች የተመለከተ ሌላ ዜና፦
•

የንግድ ግብረ ሀይል በከተማው ያሉ ቁልፍ የሚባሉ የኢኮኖሚ እና የፋይናንስ ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች በቶሎ በመሰብሰብ
ወረርሽኙ በንግዱ እና በሰራተኞች ማለትም ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ እንዲዘዋወር እና በሌሎችም ያመጣውን ተፅዕኖ
የተመለከተ መረጃዎችን በየጊዜው ለማቀበል የሚሰበሰቡ ይሆናል፡፡

•

የአስተዳዳሪውን ጥያቄ በጣሰ መልኩ የኮሎራዶ የንግድ እንቅስቃሴ ወሳኝ የሚባሉ ስራዎችን ለመስራት ከ 50% በላይ
ሰራተኞችን ይዞ መቀጠል አልቻለም፤ የዴንቨር ሀገር እና ከተሞች መረጃ የሚያሳየው 80 በመቶ የሚጠጉት የሚሰሩት ከከተሞች
በብዙ ርቀው ነው፡፡ እንዲሁም

•

ዴንቨር የግል መከላከያ እቃዎችን መግዛት ላይ በንቃት እየተሳተፈች ሲሆን ተጨማሪ ግዥ ለመፈፀም ምዝገባ እየተደረገ
ነው፡፡
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