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ጋዜጣዊ መግለጫ  

እንደደረሰ ይፋ እንዲደረግ 

ሰኞ ማርች 16, 2020  

  

የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ለኮቪድ-19 የሰጠው ምላሽ በተመለከተ አዲስ መረጃ   

ዴንቨር- ከንቲባ Michael B. Hancock የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ ለኮቪድ-19 የሰጠውን ምላሽ በሚመለከት አዲስ ጠቃሚ 
መረጃዎችን ይፋ አድረገዋል፡፡ ትዕዛዙ በአየር ማረፊያዎች በበረራ ወቅት ከሚደረጉ መስተንግዶዎች ውጪ የሁሉንም ሬስቶራንቶች እና 
ቡና ቤቶችን መዘጋትን የሚያካትት ሲሆን ትዕዛዙ ከማክሰኞ ማርች 17 ቀን 8 a.m. ጀምሮ እስከ ሜይ 11 ድረስ ለስምንት ሳምንታት 
የሚቆይ ይሆናል፡፡ ባሉበት ቦታ የሚመጡ የትዕዛዝ አገልግሎቶች እና መኪና ውስጥ ሆኖ መገልገል አሁንም የሚፈቀዱ ሲሆን እንደዚህ 
ዓይነት አገልግሎቶች ይበረታታሉ፡፡ የዴንቨር የህዝብ ጤና እና አካባቢ መምሪያ ሁኔታውን በተከታታይ የሚከታተል ይሆናል፡፡     

አዲስ የመዝጊያ ጊዜ ያስቀመጠው የተሻሻለው ትዕዛዝ በከተማው እስከ አሁን ድረስ የተደረጉትን ሁሉንም የመዝጊያ ማስታወቂያዎችንም 
የሚሸፍን ሲሆን ወደፊት ሊለወጥ ይችላል፡፡    

“እነዚህ ተጨማሪ እርምጃዎች በሰዎች የዕለት-ተዕለት ህይወት ላይ ተፅእኖ እንደሚያሳድሩ እና የአካባቢያችን የንግድ እንቅስቃሴዎች 
በከባድ ሁኔታ እንደተጎዱ እናውቃለን፣ ነገር ግን ሰዎች ለቫይረሱ ያላቸውን ተጋላጭነት በመቀነስ ረገድ የድርሻችንን ለመወጣት 
መውሰድ ያለብን እርምጃዎች እነዚህ ናቸው፣” ብለዋል ከንቲባ Hancock፡፡ “ከእነዚህ ተጨማሪ እርምጃዎች ጋር ተቀዳሚው 
ትኩረታችን የሚሆነው በጣም ሊጎዱ የሚችሉ ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍሎችን እና በአሁኑ ጊዜ እነርሱን ለመርዳት ተጨማሪ ሰዓታትን 
በመሥራት ላይ የሚገኙ አገልግሎት አቅራቢዎችን መደገፍ ላይ ነው፡፡”        

የቤትእጦት ያጋጠማቸውን ጎረቤቶች ለመርዳት፣ ዴንቨር ከማህበረሰብን መሠረት ካደረጉ አገልገሎት አቅራቢዎች ጋር በነበሩ አጋርነቶች 
አማካኝነት እየሰራ የሚገኝ ሲሆን የአንድ ምሽት የመጠለያ አገልግሎት፣ የቀን የመጠለያ አገልግሎት፣ የመንገድ ላይ ድጋፍ፣ ቋሚ 
የመኖሪያ ቤት ድጋፍ፣ ጉዳት ቅነሳ እና ምግብ፣ ገላ መታጠቢያ እና የልብስ ማጠብ አገልግሎቶችን የመሳሰሉ ሌሎች መሠረታዊ 
ፍላጎቶችን ከሚሰጡ አጋሮች ጋር በየቀኑ በትብብር እየሰራ ይገኛል፡፡  እነዚህ አጋሮች በጎ ፈቃደኞችን፣ አቅርቦቶችን እና እርዳታዎችን 
በተለይ የግል መከላከያ መሳሪያዎች እና የፅዳት እቃዎች አቅርቦትን ይፈልጋሉ፡፡      

ወጣት፣ ጤናማ እና ምንም ዓይነት የቫይረሱ ምልክቶች ያልታዩባቸው ኗሪዎች በጎ ፈቃደኛ በመሆን ትልልቅም ሆነ ትንንሽ 
አቅራቢዎችን ምግብ በማዘጋጀት፣ አቅርቦቶችን በማከፋፈል፣ እና የመጠለያ ቦታዎቻችንን ንፅህና በመጠበቅ ለእንግዶቻችን እና 
ለሠራተኞቻችን ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን በማድረግ ማገዝ ይችላሉ፡፡ ለመርዳት ቀላል እንዲሆን የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ 
ከማይል ሃይ ዩናይትድ ዌይ ጋር አጋርነት ፈጥሯል፡፡ unitedwaydenver.org/COVID-relief  ይጎብኙ፡፡   

ሁሉም ሰው በአካል በመገኘት በጎ ፈቃደኛ ለመሆን ላይችል ይችላል ስለዚህ መጠለያዎቻችን እና ሌሎች አገልግሎት አቅራቢዎቻችን 
በጣም አስፈላጊ የሆኑ አቅርቦቶችን እንዲገዙ ለማድረግ የሚያስችሉ እርዳታዎችን ለመቀበል የእርዳታ ሂሳብ ቁጥር ተዘጋጅቷል፡፡ እርስዎ    
የሚጠበቅብዎ https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php   ይህንን አድራሻ መጎብኘት ብቻ ነው ከዚያ 
ቀጥሎ ያለውን በማይል ሃይ ዩናይትድ ዌይ የሚገኙ አጋሮቻችን ይጨርሱታል፡፡ በምንም ዓይነት መንገድ አስተዋፅኦ ቢያደርጉ 
ማህበረሰቡ ለእርዳታዎ ምስጋና ያቀርባል፡፡  
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የፅዳት አቅርቦቶችን ወይም የፊት መሸፈኛ ማስኮችን መለገስ የሚፈልጉ ኗሪዎች La Alma Lincoln Park (880 Newport St) እና 
Martin Luther King, Jr. Recreation Centers (1325 W. 11th Ave.) ከሰኞ እስከ አርብ ከ 1 – 4 p.m. ባሉት ሰዓታት ውስጥ 
መስጠት ይችላሉ፡፡  
 
ለከተማው የከተማውን የሪል ስቴት ማውጫን እና ሌሎች የቀረቡ ተቋማትን ጨምሮ ተጨማሪ መጠለያ እና የተነቃቃ የእረፍት 
እንክብካቤ ለማድረግ የሚያስችል በቂ ቦታ እንዲኖር በማድረግ ሁሉም ሰው ሊሄድበት የሚችለው ደህንነቱ የተጠበቀ እና ንፁህ ቦታ 
እንዲኖረው ለማረጋገጥ በርካታ አማራጮች ላይ እየሰራ ነው፡፡     

ዴንቨር በመላ ከተማው የእጅ መታጠቢያ ጣያዎችን ያቋቋመ ሲሆን የመገኛ ካርታቸውንም አሰራጭቷል፡፡ ዌልነስ ዊኒ የደህንነት 
አቅርቦቶችን ማሰራጨቱን እና የጤና ባህርይ ድጋፍ ማድረጉን ይቀጥላል፡፡     

በተጨማሪም ትምህርት ቤቶች ዝግ በሆኑበት ጊዜ እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በታች የሆኑ ወጣቶች የምግብ ድጋፍ 
መቀበላቸውን እንዲቀጥሉ ለማድረግ ዴንቨር ከዴንቨር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ጋር በአጋርነት እየሰራ ነው፡፡ የዴንቨር የህዝብ 
ትምህርት ቤቶች በመላ ከተማው በ11 ቦታዎች ላሉ ትምህርት ቤቶች ለሚገኙ ተማሪዎች ነፃ በፍጥነት ተይዞ የሚኬድ ቁርስ እና ምሳ 
ያቀርባሉ፡፡ እራትም በተመሳሳይ ሁኔታ በመላ ከተማው በሚገኙ 18 የመዝናኛ ማዕከላት የሚቀርብ ይሆናል፡፡ የምግብ አገልግሎት ዛሬ 
የሚጀምር ሲሆን እስከ አርብ ኤፕሪል 3 ይቀጥላል፡፡ ምግብ የሚቀርብበትን ጊዜ እና ቦታ በተመለከተ የዴንቨር የህዝብ ትምህርት 
ቤቶችን ድረገፅ : www.dpsk12.org  ይጎብኙ፡፡ በፌደራል ተጨማሪ ምግብ ድጋፍ ፕሮግራም (Federal Supplemental Nutrition 
Assistance Program, SNAP) በኩል የምግብ ድጋፍ ለማግኘት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በ colorado.gov/peak በኩል ማመልከት 
ይችላል፡፡    

የማህበረሰቡን ህዝባዊ ጤና እና ደህንነት የበለጠ ለመጠበቅ እና የኮቪድ-19 ኝን ስርጭት ለመግታት የዴንቨር ሞተር ተሸከርካሪዎች 
ቅርንጫፎች ከሰኞ ማርች 16 ጀምሮ ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪነገር ድረስ ለህዝብ ዝግ ሆነው ይቆያሉ፡፡ ይህም የአገልግሎት ጊዜ 
እድሳት ላበቃባቸው ተሸከርካሪዎች እና አዲስ ለተገዙ እና እስከ አሁን ላልተመዘገቡ ተሸከርካሪዎች የገዢው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ 
ተግባራዊ እስከሚሆንበት ኤፕሪል 9, 2020 ድረስ የእፎይታ ጊዜ ይሰጣል፡፡ ኗሪዎች በ www.denvergov.org/dmv  የሚገኘውን 
የኦንላየን የሞተር ተሸከርካሪዎች አገልግሎትን እንዲጠቀሙ ይጠየቃሉ፡፡        

የዴንቨር ሸሪፍ መምሪያ የሸሪፍ ምክትሎችን ከመሰማሪያቸው በማንሳት በመምሪያው ውስጥ ወደሚገኝ ወደሌላ የሚያስፈልጉበት 
ቦታዎች በጊዜያዊነት ያሰማራል፡፡ መምሪያው ከካውንቲው ፍርድ ቤቶች ጋር በመተባበር በማረሚያ ቤቶች ማህበራዊ ርቀት እንዲሰፋ 
የሚያደርግ ከመሆኑም በተጨማሪ አንዳንድ ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆነ እና አመጸኛ ያልሆኑ እስረኞችን አይቀበልም፡፡      
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