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دوﺷﻧﺑﮫ 23 ،ﻣﺎرس 2020

ﺑروزرﺳﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ  COVID-19ﺷﮭر و ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻧور

ﺷﮭردار ﺣﮑم »در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد« ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﻧد
دﻧور – CO ،ﺷﮭردار ﻣﺎﯾﮑل ﺑﯽ .ھﻧﮑﺎک ) (Michael B. Hancockاﻣروز ﯾﮏ ﺣﮑم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺟدﯾد اﻋﻼم ﮐرد
ﮐﮫ ﺣﺎوی دﺳﺗور ﺻرﯾﺢ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای ﺷﮭر و ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻧور اﺳت و از  5ب.ظ .روز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ 24 ،ﻣﺎرس ﺑﮫ
اﺟرا درﺧواھد آﻣد .ﺣﮑم ﺗﺎ  10آورﯾل اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺗﻣدﯾد ﺷوﯾد .ﺷﮭردار از ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﺳﺎﮐﻧﺎن و ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎع اﮐﯾدا ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺷراﯾط رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ھﻣﮫ ﮔﯾری  COVID-19دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی
ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺑﯾﺷﺗری رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺑﻌﻼوه ،ﺣﮑم ھﻣﮫ ﻣردم ﺷﮭر و ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻧور را ﻣﻠزم ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺗﺎ ﻧﮭﺎﯾت ﺣد ﻣﻣﮑن،
روﯾﮫ ھﺎی ﮐﺎر در ﻣﻧزل و ﺗﺣوﯾل درب ﻣﻧزل ﮐﺎﻻ را اﺗﺧﺎذ ﮐﻧﻧد .در اﯾن ﺣﮑم از ﺷﮭرداری ھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ای ﮐﻼن ﺷﮭر دﻧور
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷده از اﺗﻔﺎق آرای ﮔﺳﺗرده ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻓراد ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗﻼش
ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﻧد ﺗﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﺑﭘردازﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺣﻔظ ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﺿروری اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﺧرﯾد
ﺧواروﺑﺎر ،ﺗﮭﯾﮫ ﻟوازم ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﺎ دارو ،و/ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﯾرون ﻣﻧزل ﻣﺎﻧﻧد ﻗدم زدن ،ﭘﯾﺎده روی ﯾﺎ دوﯾدن ،و ﺗﻣﮭﯾدات
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑﺎ ﺟدﯾت رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
ﺷﮭردار ﻣﺎﯾﮑل ﺑﯽ .ھﻧﮑﺎک ﮔﻔت» :اﯾن ﺣﮑم ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ در راﺳﺗﺎی ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ درﯾﺎﻓت ﮐرده
اﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮕوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار و ﺷﮭرداران ﮐﻼن ﺷﮭر داﺷﺗﮫ اﯾم» «.ﻣردم و ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را ﺑﺎ ﺟدﯾت اداﻣﮫ دھﻧد ﺗﺎ ﺑر ﺷﯾوع وﯾروس ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد .ﺑﯽ ﭘرده ﺑﮕوﯾم ،ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﯾری داوطﻠﺑﺎﻧﮫ اﺻﻼ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯾﺳت«.
ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،ﺷﺎﻣل ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ،ﺣﮑم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾوﺳت ﺷده را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﺗﺎزه ﺗرﯾن
اﺧﺑﺎر در ﺟرﯾﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ  COVID-19دﻧور ،ﺑﮫ  denvergov.orgرﺟوع ﮐﻧﯾد.
در ﺧﺑرھﺎی دﯾﮕر ﭘﯾراﻣون ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺎری ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ دﻧور ﺑﮫ ھﻣﮫ ﮔﯾری :COVID-19
•

ﯾﮏ ﮐﺎرﮔروه ﺗﺟﺎری ﻣﺗﺷﮑل از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﻠﯾدی ﺷﮭر در ﺣﺎل ﺟﻣﻊ آوری داده ھﺎی ﺑﮫ ﺳرﻋت
درﺣﺎل ﺗﺣول درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯾرات ھﻣﮫ ﮔﯾری ﺑر ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎ و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺗﺳرﯾﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻧﻘدی و ﺳﺎﯾر اﺑزارھﺎ اﺳت؛

•

ﺑﮫ ﮔزارش ﺷﮭر و ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻧور ،ﺣدود  %80ﮐﺎرﮐﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣﺷﻐول دورﮐﺎری ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ از
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﮐﺎھش ﻧﯾروی ﮐﺎری در ﻣﺣل ﺑﮫ زﯾر  %50در ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻠرادو ﺑﮫ ﻣﻧظور

ﺗﺎﻣﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺿروری ﻧﯾز ﺑﯾﺷﺗر اﺳت؛ و،
•

دﻧور ﺑﮫ طور ﻓﻌﺎل در ﺣﺎل ﺗﺎﻣﯾن ﺗدارﮐﺎت ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﻓردی ) (PPEو ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣوﺟودی ﻓﻌﻠﯽ اﺳت.
###

