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የዴንቨር ካውንቲና ከተማ የኮቪድ-19ን የተመለከተ ወቅታዊ መረጃ
ዴንቨር የቤት ውስጥ ቆዩ መመሪያን አራዘመች
ዴንቨር፦ከንቲባ Michael B. Hancock በቤት ውስጥ ቆዩ የሚለውና ነዋሪዎችን የሚመለከተው የማህበረሰብ ጤና መመሪያ እስከ
ሜይ 8 ድረስ እንደሚራዘም ዛሬ ገልፀዋል፡፡
“ቅድሚያ የምንሰጠው የህዝቡን ደህንነት እና ጤና መጠበቅን ነው” ብለዋል ከንቲባ Hancock፡፡ ”ቫይረሱ እስካሁን ከእኛ
አልራቀም፤ ስለሆነም በረዥም ጊዜ ለሚኖረው ተፅዕኖ መዘጋጀት ያስፈልገናል፡፡ መንግስት በሚሰጠን መመሪያ እንዲሁም ጠንቃቃ
እና ነገሮች ላይ አስተዋይ በመሆን ተጨማሪ ጊዜ መውሰድ የሚያፈልግ ሲሆን፤ በቂ የሆኑ የምርመራ አቅማችንን እና ተደራሽነታችንን
የበለጠ ከማረጋገጥ ባለፈ ነዋሪዎቻችን እና የንግዱ ማህበረሰብ ጥንቃቄ በተመላበት መልኩ ዳግም ክፍት መሆን የሚያስችላቸውን
አቅጣጫ መስጠት ያስፈልጋል፡፡”
የቤት ውስጥ ቆዩ ትዕዛዝን ማራዘም ከተማዋን ከሌሎች ክልሎች የጤና ባለስልጣናት ጋር በጥምረት መስራት እንድትችል እንዲሁም
ለንግዱና ለሌሎች አገልግሎት ሰጪዎች የሚሆኑና በበለጠ ዘርዘር ያሉ መመሪያዎችን እና ደንቦችን የማዘጋጀት ስራውን ለማስቀጠል
ያስችላል፡፡ ከሜይ 8 በኋላ የሚከፈተው ከተማዋን የሚከተሉትን ተግባራዊ እንድታደርግ ያስችላታል፦
•
•
•
•
•

የኮቪድ-19 ጉዳዮችን ክትትል ላይ የሚሰሩ ባለሙያዎችን የሚሰሩ ባለሙያዎችን መለየት እና ስልጠና መስጠት
የሚከተሉትን ተግባራት የሚያካትት ሲሆን እነሱም ንክኪ ያላቸውን ሰዎች የመፈለግ እና ክትትል የማድረግ፣
የተገኘባቸውን ሰዎች ምርመራ የማጠናቀቅ፣ ለይቶ የማቆየት እና ኳራንታይን የማድረግ ስራ በማስገደድ ጭምር መተግበር
በቀን 1000 ምርመራዎችን የማድረግ ግብን ከፍ ማድረግ እና ማሻሻል
ተጨማሪ እና የተሻሻሉ ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶች (ፒ.ፒ.ኢ) አቅርቦትን ማረጋገጥ
በከተማው እና በንግድ በተሰማሩ ሰዎች መካከል ያለውን ግንኙነት በማሳደግ እና በማሻሻል በመመሪያዎችና በፖሊሲዎች
ዙሪያ ለመነጋገር እና ምርጥ የሚበሉ የጤና አገልግሎቶች እንዲቀጥሉና የቀሩትም እንዲከፈቱ ለማስቻል
ከማሕበረሰብ ጤናና ኣካባቢ ጥበቃ መምርያ የሚመጡ ስትራቴጂዎችን እንዲሁም ፖሊሲዎችን መሰረት በማድረግ
የንግድ እንቅስቃሴዎች ዳግም የሚከፈቱበትን እድል ለመፍጠር

ከተማዋ የተለያዩ ሴክተሮችን ዳግም ክፍት ለማድረግ የተዘጋጀች ሲሆን የዴንቨር ከተማ የጠበቆች ቢሮ ቡድናዊ ምላሹን ይፋ
አድርጓል፡፡ ከማህበረሰቡ መካከል የሆነ ሁሉ በኮቪድ-19 ክልከላዎች አሊያም ግብአቶች ዙሪያ ጥያቄ ካላቸው በ311 ይደውሉ
አሊያም ኢሜይል CAOResponseTeam@denvergov.org ይላኩ፡፡
የከተማዋ የጠቆች ቢሮ ምላሽ ቡድን ለማህበረሰቡ ህጋዊ የሆነ የምክር አገልግሎት መስጠት የማይችል ሲሆን ነገር ግን አቅጣጫ
በሚፈቀድ መልኩ ማመላከት ግን ይችላል፡፡
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