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   ጋዜጣዊ መግለጫ 

እንደደረሰ በቀጥታ የሚለቀቅ  

ረቡዕ, ጁን 24, 2020  

  

በዴንቨር የቀረበ የኮቪድ-19 ወቅታዊ መረጃ  

 ዴንቨር- የዴንቨር ከተማ እና ካውንቲ በዛሬው እለት ስለ ኮቪድ 19 ምርመራ እና ንክኪ ስላላቸው ሰዎች ማፈላለግ 

እንዲሁም  የከተማዋ አንዳንድ ቦታዎቸ ለአንቅስቃሴ ክፍት መሆናቸውን የሚመለከት ወቅታዊ መረጃ አቅርቧል፡፡ 

አካላዊ ርቀት በሁሉም የከተማዋ ቦታዎች እና ህንፃዎች ውስጥ የሚተገበር ሲሆን ቅጥር ሰራተኞችም ሆኑ ሁሉም 

ሰው በከተማዋ ሆነ በህንፃዎች ውስጥ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን ማድርግ ይኖርባቸዋል፡፡    
 

ምርመራ እና ንክኪ ያላቸውን ማፈላለግ  

ነፃ የምርመራ እና ንክኪ ያላቸውን ሰዎች የማፈላለግ አገልግሎት ምልክቱን ለሚያሳዩም ሆነ ለማያሳዩ ግልሰቦቸ 

በፔፕሲ የምርመራ ማዕከል እና ሌሎች ቦታዎች እየተሰጠ ይገኛል፡፡ የዴንቨርን የሚያህል የህዝብ ቁጥር ላላው 

ከተማ፣ ከ100 000 ሺ ሰው ለ150 ለሚሆኑት ምርመራ በየእለቱ እንዲደግ ወይንም  በየእለቱ በድፍን ከተማዋ 

በአማካኝ 1100 የሚደርስ ምርመራ መደረግ እንዳለበት ይመከራል፡፡ በዴንቨር በየእለቱ በአማካኝ 1133 

ምርመራዎች ይደረጋሉ፡፡  

ተጨማሪ ንግድ ቦታዎቸ እና አገልግሎቶችን ክፍት ለማድረግ በኮሎራዶ ስቴት ያለው በቫይረሱ የመያዝ መጠን ከ 5 

በመቶ ወይንም ከዚያ በታች መሆን ይኖርበታል፡፡ በአሁኑ ሰዓት በዴንቨር ያለው በቫይረሱ የመያዝ መጠን 3 በመቶ 

ነው፡፡  

በዴንቨር ያለው ንክኪ አጣሪ ቡድን በኮቪድ19 ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ሊኖራቸው ይችላል ተብለው የሚታሰቡትን 

ለማጣራት 2200 የስልክ ጥሪ አድርጓል፡፡  

የዴንቨር ከቫይረሱ መያዝ ጋር የተያያዘው መረጃ አዎንታዊ አካሄድ ቢያሳይም እንዲሁም ሆስፒታል ውስጥ 

የመግባት አዝማሚያዎች ቢቀንሱም እንኳ ቫይረሱ በፍጥነት ሊያገረሽ እንደሚችል የከተማው ነዋሪዎች ሊያውቁ 

ይገባል ሲል ከተማው በአፅንኦት ይገልፃል፡፡ነዋሪዎች የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን እንዲያደርጉ፣ አካላዊ ርቀታቸውን 

እንዲጠብቁ- ህዝብ ባለበት ቦታ ቢያንስ ስድስት ጫማ ርቀት በመሀከል እንዲኖር ማድረግ- እንዲሁም በዛ ብለው 

እንዳይሰበሰቡ እና እጃቸውን በተደጋጋሚ እንዲታጠቡ ይመከራሉ፡፡   
  

የከተማ አገልግሎቶች  

የተሟላ ወቅታዊ መረጃ ለማግኝት ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ , visit denvergov.org/covid19.  በዴንቨር ስላሉ 

የሞተር መኪናዎች፣ የህዝብ ቤተ መፃህፍት እና የሰው ሀይል አገልግሎት አስፈላጊው መረጃ ከቻች እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡፡   
 

mailto:JIC_news@denvergov.org
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በዴንቨር የሞተር መኪናዎች እንቅስቃሴ  

በዴንቨር በሞተር የሚንቀሳቀሱ መኪናዎቸ ከ ሰኔ 29 ጀምሮ በአካል አከገልግለቶ መስጠት ይጀምራሉ፡፡ አገልግሎቱን 

ለተገልጋዮች ክፍት ከማድረግ በፊት፣ የዴንቨር የሞተር መኪናዎች ደንበኞቹ እና ቅጠር ሰራተኞቹን ከኮቪድ 19 

ተጋላጭ እንዳይሆኑ የቅድመ ጥንቃ ቄ እርምጃዎችን እየተገበረ ይገኛል፤ ይህም በመስኮት በኩል ከሚቀመጡ 

ደንበኞች ጋር ንክኪ የሚያግድ መስታወት፣ በሁሉም ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች አካላዊ ርቀትን የሚያስታውሱ 

ምልክቶች፣  ትራፊክ በሚበዛባቸው ቦታዎች ቶሎ ቶሎ ንፅህና መጠበቅ እንዲሁም ለሁሉም ሰራተኞች እና ደንበኞች 

በበቂ ሁኔታ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎችን እና የእጅ ንፅህና መጠበቂያ ሳኒታይዘሮችን ማቅረብ፡፡ የዴንቨር ሞተር 

መኪናዎች በአሁኑ ወቅት ደንበኞች ተራቸው ሲደርስ ወደ ህንፃው እንዲገቡ እና መስተናገጃው ቦታ በቂ ሰው 

እንዲኖር  ለማስቻል የቅርንጫፍ ሰራተኞቹ  ለተገልጋዮች የሚልኩት አጭር የስልክ ፅሁፍ መልዕክት በመሞከር ላይ 

ነው፡፡እነዚህን ማስታወሻዎች ለመቀበል እንዲረዳ እና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት ሲባል ተገልጋዮች ተንቀሻቃሽ 

ስልካቸውን ይዘው እንዲመጡ ይመከራሉ፡፡  አብዛኛው የዴንቨር ሞተር አገልግሎት እና ምዝገባ በቀጥታ 

በኢንተርኔት denvergov.org./dmv  በዚህ አድራሻ ወይንም በኢሜይል መከናወን ይችላል፡፡  
 

የዴንቨር የህዝብ ቤተ መፅሀፍት  

የዴንቬር የህዝብ መፅሀፍት ያሉበት ቦታዎቸ አሁንም ዝግ ናቸው፡፡  በኢንተርኔት የቀጥታ አገልግሎት እና የየዕቱ 

መርሀግብሮች በዚህ ድረ ገፅ ማግኝት ይቻላል www.denverlibrary.org.  ከታች ከተዘረዘሩተ ቅርንጫፎች በስተቀር 

ሁሉም መፅሀፍት ቤቶች በሚገኙበት ቦታ መፅሀፍ መስጠጥ ይቻላል፡-  
  

• Byers  ቅርንጫፍ (ለእድሳት የተዘጋ)   

• Montbello ቅርንጫፍ (ለግንባታ በጊዜያዊነት የተዘጋ)  

• Smiley ቅርንጫፍ (ለእድሳት የተዘጋ)  

 

 መፅሀፍትን ከበርዎ በቀጠሮ ይዞ የማድረስ አገልግሎት ማክሰኞ ሐምሌ 7 ይጀምራል፡፡  
  

 

የዴንቨር ሰው ሀይል አገልግሎት  

የዴንቨር የሰው ሀይል አገልግሎት ስራውን በመከወን ላይ የሚገኝ ሲሆን ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶቹን ለዴንቨር 

ነዋሪዎች በመስጠት ላይ ነው፡፡ የማህበረሰቡን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ እና የኮቪድ 19 ስርጭትን ለመግታት፣ 

የዴንቭ የሰው ሀይል አገልግሎት አገልግሎቱን በስልክ እና በቀጥታ በኢንተርኔት በሚደረግ ግንኙነት ብቻ 

ያከናውናል፡፡  ሁሉም የዴንቨር የሰው ሀይል አገልግሎቶች (ምግብ፣ ገንዘብ፣ የህክምና አገልግሎት፣ የልጅ ማሳደጊያ 

ክፍያ፣ የኪራይ እና መብራት እና ውሀ ክፍያ፣ በድርጅት የተያዙ ልጆን ክብካቤ፣ የህፃናት ደህንነት እና ሌሎች) 

በቀጥታ በኢንተርኔት በዚህ ድረ ገፅdenvergov.org/humanservices  ወይንም በስልክ ቁጥር ማግኝት 720-944-

4DHS (4347)፡፡ ቢሯችን በሚገኝበት በአያንዳንዱ ቦታ በወረቀት ማመልከት እንዲሁም ደህንነታቸው ተጠብቆ 

የተቀመጠ ሳጥኖቸን ማግኘት ይቻላል፡፡(Richard T. Castro የሰው ሀይል አገልግሎት ማዕክል – 1200 Federal 

Boulevard; East Office – 3815 Steele Street; Arie P. Taylor Municipal Center– 4685 Peoria Street). 
 

የዴንቨር የህፃናት ደህንነት እና አዋቂ ከለላ ቡድን ልጆቸ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ እና የቤተሰብ ግንኙነትን 

ለማጠናከር በትጋት ስራውን እየሰራ ይገኛል፡፡ የህፃናት ጉዳት፣ እንግልት እና ብዝበዛ አለ ብለው ከጠረጠሩ በዚህ 

ስልክ ቁጥር ደወለው ያሳውቁ 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). እድሜያቸው የገፋ ወይንም ለአደጋ 

የተጋለጡ ሰዎች ጉዳት፣ እንግልት እና ብዝበዛን ከጠረጠሩ በዚህ ስልክ ያሳውቁ 720-944-4DHS (4347). 
 

 

 

 

 

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/motor-vehicle.html
http://www.denverlibrary.org/
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-human-services.html


በኢንተርኔት በቀጥታ የሚገኙ አገልግሎቶች  

አብዛኛው የከተማውን አገልግሎት በኢንተርኔት በቀጥታ ማግኝት ይቻላል፡፡ ነዋሪዎችን ይህንን ድረ ገፅ እንዲጎበኙ 

ይበረታታሉ city’s website ወይንም በኢንተርኔትም ሆነ በአካል ወይንም በኢንተርኔት ከከተማው አገልግሎ ጋር 

ተያያዝ ጥያቄ ካልዎ በዚህ ስልክ ቁጥር ይደውሉ  3-1-1፡፡ 
 

የድንገተኛ አገልግሎት መስጫ ማዕከልን ማሻሻል 

ለ88 ቀናት የዴንቨር ድንገተኛ አገልግሎት ለኮቪድ 19 ምላሽ ሲሰጥ ቆይቶ ከአርብ ሰኔ 19 ጀምሮ  ምላሽ ከመስጠት 

ወደ ዘላቂ ማገገሚያ ተግባራት ወደመስጠት ተሸጋግሯል፡፡  

በእነዚህ የሽግግር ጊዜያት፤ የከተማው ደንገተኛ አገልግሎት፤  

• ከ3 ሚሊየን በላይ የግል መከላከያ መሳሪያዎች ተገዝተው ተሰራጭተዋል፡፡  

• ከ 90 ሺ በላይ የተለገዙ ቁሳቁሶችን ተቀብሎ አሰራጭቷል፡፡  

• ለ24 ሰዓት 7 ቀናት መጠለያ ስትራቴጂን በመተግበር National Western Complex እና Denver 

Coliseum የሚገኙ ድጋፍ ሰጪ መጠለያ ቦታዎዎን ክፍት በማድረግ ከ1000 በላይ ችግረኛ ሰዎች 

ርቀታቸውን በጠበቀ መልኩ በመጠለያው እንዲስተገዱ ሆኗል፡፡ እነዚህ መጠለያዎቸ ቤት የሌላቸው ሰዎቸ 

መጠለያ፣ ህክምና፣ ትኩስ ምግብ እንዲያኙ እና ጤንነታቸው እና ደህንነታቸውን እንዲጠብቁ አስችሏል፡፡  

• በዚህ ስራ ሂደት ውስጥ 300 በላይ የሚሆኑ የድንገተኛ  አገልግሎት ሰጪ ሰራተኞችን  አሰማርቷል  

• እስከአሁን ድረስ፣ ከተማው 46 ሚሊየን ዶላር  ለኮቪድ 19 መከላከል እና ማገገሚያ አውጥቷል፡፡  

 

ጥምር የመረጃ ማዕከል ስራ ማቆም  

የዴንቨር ከተማ የድንገተኛ ምለሽ ተግባራትን በመተው ወደ ዘላቂ የማገገሚያ አገልግሎት ሲሸጋገር ከተማው 

የዴንቨር ጥምር የመረጃ ማዕከል አገልግሎትን ከአርብ ሰኔ 26 ጀምሮ ያቋርጣል፡፡ ጥምር የመረጃ ማዕከሉ ከመጋቢት 

ወር መጀመሪያ ጀምሮ ለ 93 ቀናት ለኮቪድ 19 ምላሽ የመስጠት ስራ አከናውኗል፡፡     

 

የዴንቨር ጥምር የመረጃ ማዕክል ከካውንቲው እና አጋር ኤጅንሲዎች ጋር በመሆን የድንገተኛ ጊዜ መረጃን 

በማቀናጀት ለህዝብ አድርሷል፡፡ ለመገናኛ ብዙሀንም መረጃ ለማግኝት የሚጠቅም ማዕክላዊ ቦታ ሆኖ አገልግሏል፤ 

ለህዝብ ደህንነት የሚጠቅም መልዕክቶችን እና የኮቪድ 19 ተፅዕኞዎችን አሰራጭቷል፡፡  

 

ጥምር የመረጃ ማዕክሉ ህዝብ፣ ውሳኔ ሰጪዎች፣ ተመራጮች፣ አጋሮች፣ ባለድርሻ አካላት እና ሚድያው 

ስለተከናውኑ ምላሽ የመስጠት እና የማገገም ተግባራት መረጃው እንዲኖራቸው ወቅታው እና መደበኛ መረጃ 

ሰጥቷል፡፡  በኮቪድ 19 ምላሽ በመስጠት ሂደት ተገቢው የጥንቃቄ እና የመከላከል ስራ ለማከናውን የሚረዱ 

እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጥምር የመረጃ ማዕክሉ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፡፡    

 

በኮቪድ 19 መከላከል ወቅት የዴንቨር ጥምር መረጃ ማዕክል በአካባቢው ካሉ፣ ብሄራዊ እና አለምአቀፍ መገናኛ 

ብዙሀን በመቶዎች የሚቆጠሩ የስልክ ጥሪዎችን ተቀብሏል፡፡ ጥምር የመረጃ ማዕከሉ ድንገተኛ ጉዳይ 

ማሳወቂያዎቸን የማቀናጀት፣ ወቅታዊ መረጃዎችን Denvergov.org  የማደራጀት እና የመያዝ ስራዎችን ያከናወነ 

ሲሆን የከተማዋን ማህበራዊ ሚድያ በንቃት በማስተዳደር ምላሽ ሲሰጥ ቆይቷል፡፡ 

 

http://www.denvergov.org/covid19


ከኮቪድ 19 ጋር የተያያዘ መረጃ በከተማ ያሉ የተለያዩ መረጃ ማሰራጫ አማራጮችን በመጠቀም አሁንም ለህዙብ 

መረድሳቸውን የሚቀጥሉ ሲሆን የሚድያ አባላትም ይህንን መረጃ ከጥምር የመረጃ ማዕክሉ ሳይሆን በሚከተሉት 

አድራሻዎች ማግኝት ይችላሉ፡-   

 

የከተማ ፓርክ እና መዝናኛ ማዕከል  

ፓርክ እና መዝናኛ ማዕክል  

 ጉዳዩ የሚመለከተውን ለማግኝት  Cyndi.Karvaski@denvergov.org ወይንም 720-913-0620  

 

የዴንቨር የሞተር መኪና  

የፋይናንስ ዲፓርትመንት  

ጉዳዩ የሚመለከተው Julie Smith Julie.Smith@denvergov.org ወይንም 303-513-6851  

 

ለትናንሽ ንግዶች እና ለትርፍ ያቋቋሙ ድርጅቶች የኢኮኖሚ እፎይታ  

የኢኮኖሚ ልማት እና እድል  

ጉዳዩ የሚመለከተውን ለማግኝት Susan.Liehe@denvergov.org ወይንም 720-480-3481  

 

የቤተ መፅሀፍት ፕሮግራም እና አገልግሎት  

የዴንቨር የህዝብ ቤተ መፅሀፍት  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው Erika Martinez  EMartinez@denverlibrary.org ወይንም 303-888-0311  

 

የኮቪድ 19 ምርመራ እና ቫይሩሱ ያለባቸው ሰዎች ጉዳይ- ከህብረተሰብ ጤና መስፈርቶች ጋር መጣጣም- 

አካላዊ ርቀት እና የፊት መሸፈኛዎችን ጨምሮ  

የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ዲፓርትመንት  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው  Tammy.Vigil@denvergov.org ወይንም 720-865-8848 

 

ለሬስቶራንት እና ባር ከቤትው ውጪ ያሉ ማስፋፊያዎች  

የቀረጥ እና ፈቃድ ሰጪ ዲፓርትመንት  

ገዳዩ የሚመለከተው ሰው  Eric.Escudero@denvergov.org or 303-829-6909  

 

የህብረተሰብ ድጋፍ፣ የህፃናት ድጋፍ እና አዋቂ ጥበቃ አገልግሎት  

የዴንቨር የሰው ሀይል አገልግሎት  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው  Amy.Fidelis@denvergov.org ወይንም 720-467-5535  

 

ከንቲባ Michael B. Hancock ን ለማግኝት  

የከንቲባ ቢሮ  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው  Theresa.Marchetta@denvergov.org 

 

ቤት አልባ የሆኑ ሰዎቸን መጠለያ እና ድጋፍ  

የተረጋጋ መኖርያ ቦታ ዲፓርትመንት  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው  Derek.Woodbury@denvergov.org ወይንም 303-895-6845 

 

መንገዶችን ስለመዝጋት  
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የትራንስፖርት እና መሰረተ ልማት ዲፓርትመንት 

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው Nancy Kuhn Nancy.Kuhn@denvergov.org ወይንም 303-513-6046 

 

ልዩነቶችን ለመጠየቅ  

የከተማው የጠበቃ ቢሮ  

ጉዳዩ የሚመለከተው ሰው Ryan.Luby@denvergov.org ወይንም 720-793-5685 

 

ስለከተማዋ ከኮቪድ የማገገም እና  የመቋቋም ዕቅድ እና ተግባራት ለማወቅ ከፈለጉ ይህንን ድረ ገፅ ይጎብኙ 

Denvergov. org/Covid19. 

### 
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