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 72آخر أخبار دنفر عن كوفيد  

 ة فتح بعض مرافك وخدمات المدٌنة.أصدرت مدٌنة ومماطعة دنفر تحدٌثًا الٌوم حول أعمال االختبار وتتبع المخالطٌن وإعاد –دنفر  
أغطٌة الوجه  تم مراعاة ممارسات التباعد الجسدي داخل جمٌع مرافك المدٌنة، كما ٌُطلب من الموظفٌن وأفراد الجمهور ارتداءتسوف و

 )مثل المناع الطبً( أثناء تواجدهم داخل مرافك المدٌنة.
 

 تتبع االختبار والمخالطين

ٌستمر تتبع إجراء االختبارات المجانٌة وتتبع حاالت المخالطٌن فً مولع االختبار فً بٌبسً سنتر واألمكان األخرى لألفراد سواء الذي 

لكل  )مسحة طبٌة( اختبار 050المرشح المٌام به هو تنفٌذ أما بالنسبة لتعداد سكان دنفر، فٌعانون من أعراض أو ال ٌعانون من أعراض. 

اختبار كل ٌوم على المدٌنة بالكامل. كما أن متوسط عدد اختبارات التً تنفذها المدٌنة  0,000شخص فً الٌوم أو بمتوسط  000,000

 اختبارا. 0,011ٌومًٌا ٌبلغ 

بالمبة أو ألل لضمان إجراء أعمال فتح إضافٌة لألعمال والخدمات.  5ختبار والٌة كولورادو نسبة ولد بلغ معدل الحاالت اإلٌجابٌة فً ا 

 بالمبة. 1إلى نسبة  01كما تعلن والٌة دنفر فً الولت الحالً عن وصول معدل الحاالت اإلٌجابٌة لكوفٌد 

ٌن ربما ٌكونوا لد تعرضوا للتعامل مع حالة مكالمة حتى اآلن مع األشخاص الذ 8,800أجرى موظفو تتبع المخالطٌن فً دنفر  ولد

 .01د إٌجابٌة من كوفٌ

ونظًرا الستمرار المؤشرات اإلٌجابٌة لوالٌة دنفر مع استمرار هبوط عدد حاالت الدخول إلى المستشفٌات، ترغب المدٌنة فً ضمان  
رتداء أغطٌة الوجه واالستمرار فً الحفاظ على وعً الجمٌع بإمكانٌة رجوع ظهور الفٌروس بسرعة. كما ننصح السكان باالستمرار فً ا

التباعد الجسدي لمسافة ستة ألدام عندما التواجد فً األماكن العامة وعدم التواجد مع مجموعات كبٌرة من الناس ومواصلة غسل ٌدٌن 
 بانتظام.

  

 خدمات المدينة
 Denver Motorتتوفر أدناه معلومات حول   .denvergov.org/covid19تفضل بزٌارة للحصول على لابمة كاملة بالمستجدات،  

Vehicle .ومكتبة دنفر العامة وخدمات دنفر البشرٌة 
 

 Denver Motor Vehicle  

 Denver Motorٌونٌو. ولبل إعادة الفتح، تتخذ  81خدمات المعامالت الشخصٌة ٌوم االثنٌن  للمركباتمن المفترض أن ٌفتتح دنفر 

Vehicle  عدًدا من االحتٌاطات لحماٌة كل من العمالء والموظفٌن من التعرض المحتمل لكوفٌد، بما فً ذلن الفواصل الزجاجٌة لجمٌع

وإشارات التباعد الجسدي فً جمٌع موالع الفروع، وزٌادة تكرار التنظٌف لألماكن عالٌة الكثافة المرورٌة، وتوفٌر النوافذ أمام العمالء 
حالًٌا نظام المراسلة النصٌة للسماح لموظفً  Denver Motor Vehicleمعمم الٌدٌن ولناع الوجه لجمٌع الموظفٌن والعمالء. تختبر 

عندما ٌأتً دورهم لدخول المبنى من أجل الحفاظ على السعة المناسبة فً مناطك الردهة. كما  بإرسال رسابل نصٌة للعمالء DMVفرع 

ٌتم تشجٌع األشخاص على إحضار هاتف محمول أو جهاز محمول معهم من أجل تلمً هذه اإلشعارات والسماح بتوفٌر الخدمة الفعالة 
وأًٌضا معامالت التسجٌل عبر اإلنترنت من  DMVلجمٌع العمالء. ٌمكن إنهاء معظم إجراءات ملكٌة المركبات من 

  أو عبر البرٌد. denvergov.org./dmv خالل
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  مكتبة دنفر العامة
إلنترنت وفرص البرامج الٌومٌة من خالل مازالت أماكن مكتبة دنفر العامة مغلمة. وٌمكن الوصول إلى الخدمات عبر ا

www.denverlibrary.org.  توفر اآلن منافذ الكتب مفتوحة فً جمٌع األماكن باستثناء مكتبات الفروع التالٌة:ت  

  

  مكتبة فرعByers )مغلمة للتجدٌد(  
 فرع  مكتبةMontbello )مغلمة مؤلتًا للبناء(  

 )مكتبة فرع سماٌلً )مغلمة للتجدٌد  
  

  ٌولٌو. 7من الثالثاء  على مٌعادباالتفاق جمع الممامة ستبدأ خدمة 

 

 البشرية دنفر خدمات
 لمجتمعا صحة على وحفاًظا والخدمات. البرامج من كاملة بمجموعة دنفر سكان دعم فً ومستمرة تعمل البشرٌة دنفر خدمات تزال ال

 جمٌع إلى الوصول ٌمكن فمط. الهاتف خالل ومن اإلنترنت عبر البشرٌة دنفر خدمات توفٌر استمر ،01 كوفٌد انتشار من وللحد وسالمته
 فً والمساعدة اإلٌجار دفع فً والمساعدة الطفل، دعم ومدفوعات الطبٌة؛ والمساعدة النمدي والسحب )الطعام البشرٌة دنفر خدمات برامج
 على الهاتف عبر أو denvergov.org/humanservices خالل من اإلنترنت عبر والمزٌد( الطفل، ورفاهٌة والحضانة، ك،المراف
 من مولع كل مدخل عند الطلبات لوضع اآلمنة والصنادٌك الورلٌة الطلبات استمارات تتوفر كماDHS 4347).( 9-199-780 الرلم

 مركز ؛سترٌت ستٌل 1205 - أوفٌس اٌست ة؛االتحادٌ بولٌفارد 0800 – البشرٌة للخدمات كاسترو تً رٌتشارد )مركز موالعنا
 . سترٌت( بٌورٌا Taylor P. Arie - 4685بلدٌة

 

 كنت إذا العابالت. ومساندة األطفال سالمة على للحفاظ بجد تعمل البشرٌة دنفر خدمات من الكبار وحماٌة الطفولة رعاٌة فرق تزال ال
 تشتبه كنت إذا (.KIDS-4-CO 1)-844-264-5437-299-0 الرلم على االتصال ٌرجى اإلهمال، أو لإلساءة الطفل تعرض فً تشتبه

-199-780 الرلم على بنا االتصال ٌرجى االستغالل، أو للخطر عرضة حٌاته أن أو لإلساءة السن كبار أحد أو شخص تعرض فً
(4347 4DHS.) 

 

  الخدمات المتوفرة عبر اإلنترنت

إذا كان لدٌهم  0-0-1أو االتصال على  مولع المدٌنة اإللكترونً معظم خدمات متوفرة عبر األنترنت. نُشجع أعضاء الجمهور على زٌارة
  استفسارات معٌنة بخصوص توافر خدمات المدٌنة عبر اإلنترنت أو الحصول علٌها بشكل شخصً.

 

 تحويل مركز عمليات الطوارئ

الطوارئ فً دنفر من االستجابة إلى ، تحول مركز عملٌات 01فترة تشغٌل ٌومٌة استجابة مواجهة كوفٌد  22بعد َشغله بالكامل لمدة  

 ٌونٌو. 01طوٌلة األجل اعتباًرا من ٌوم الجمعة  التعافًجهود 

 وخالل فترة إشغال المركز، نفذ مركز عملٌات الطوارئ الخاص بمدٌنة دنفر ما ٌلً: 

   ماليين قطعة من معدات الوقاية الشخصية. 9أكثر من اشترى ووزع 

   ألف عنصرا كان قد تالقها المركز كمنح 26تلمى ووزع ما ٌمرب من. 

   نفذ بسرعة استراتٌجٌة اإلٌواء على مدار الساعة طوال أٌام األسبوع عن طرٌك فتح مالجا مساعدة فً مجمع وٌسترن

شخص محتاج لم ٌتمكنوا من عزل أنفسهم بشكل مالبم فً نظام اإلٌواء الحالً. وفرت  0000الوطنً ودنفر كولٌزٌوم لحوالً 

المالجا لألفراد الذٌن ٌعانون من التشرد الوصول إلى المأوى وتلمً الفحص الطبً وتناول الوجبات الساخنة للمساعدة فً  هذه

 ضمان صحتهم وسالمتهم.

   موظف تولوا مهام مركز عملٌات الطوارئ طوال فترة اإلشغال. 100لام بتشغٌل أكثر من 

   منه والتعافي 72يون دوالر لمواجهة لكوفيد مل >:وحتى هذه اللحظة، أنفمت المدٌنة أكثر من. 

 

 تولف مركز المعلومات المشترن فً دنفر عن العمل

طوٌلة المدى والتعامل خارج نطاق أنشطة االستجابة للطوارئ، سوف تولف المدٌنة مركز  التعافًمع انتمال دنفر إلى مرحلة عملٌات 

 .01ٌوًما بدًءا من أوابل مارس لمواجهة كوفٌد  11ٌو. تم إشغال المركز لمدة ٌون 82المعلومات المشترن فً دنفر عن العمل ٌوم الجمعة 
 

عمل مركز المعلومات المشترن فً دنفر على تنسٌك معلومات الطوارئ العامة ونشرها مع المماطعة والوكاالت الشرٌكة. كما عمل  

 وتأثٌراته. 01العامة والمستجدات المتعلمة بكوفٌد  كنمطة اتصال مركزٌة لوسابل اإلعالم، الذٌن ساعدوا فً نشر رسابل السالمة
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الجارٌة إلطالع الجمهور وصناع المرار والمسؤولٌن  التعافًولدم مركز المعلومات المشترن تحدٌثات منتظمة حول االستجابة وجهود  

م اتخاذ إجراءات ولابٌة أو ولابٌة المنتخبٌن والشركاء وأصحاب المصلحة ووسابل اإلعالم. فكانت دور المركز حساًسا للغاٌة، ولذا ت

 .01مناسبة طوال فترة جهود مواجهة كوفٌد 
 

، تلمى المركز مبات المكالمات من وسابل اإلعالم المحلٌة والوطنٌة والدولٌة. كما نسك المركز تنبٌهات الطوارئ 01وخالل تفشً كوفٌد 
وكانت مستجٌبة واستبالٌة على لنوات وسابل التواصل االجتماعً فً  Denvergov.orgواستمر فً تمدٌم بمعلومات محدثة على مولع 

 المدٌنة.
 

مع وسابل اإلعالم وعبر لنوات االتصال المختلفة فً  01سوف نستمر مشاركة معلومات إعادة الفتح والرسابل ذات الصلة بكوفٌد 

 من االتصال بمركز المعلومات المشترن:المدٌنة. ٌنصح أعضاء وسابل اإلعالم باستخدام جهات االتصال التالٌة بدالً 
 

 منتزهات المدينة والمراكز الترفيهية

 المنتزهات وأماكن الترفٌه
 0280-101-780أو االتصال على الرلم  Cyndi.Karvaski@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 

 

 Denver Motor Vehicle 

 اإلدارة المالٌة 
-501-101أو االتصال على الرلم  Julie.Smith@denvergov.orgتواصل مع جولً سمٌث عبر البرٌد اإللكترونً  

2250 
 

 اإلغاثة االقتصادية للشركات الصغيرة والجهات غير الربحية 

 التحسٌن االلتصادي والفرص
 1920-920-780أو االتصال على الرلم  Susan.Liehe@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 

 

 

 برامج المكتبة وخدماتها 

 مكتبة دنفر العامة 
-222-101أو االتصال على الرلم  EMartinez@denverlibrary.org تواصل مع إرٌكا مارتٌنٌز عبر البرٌد اإللكترونً 

0100 
 

 المحلية واإلبالغ عن الحاالت، واالمتثال لنظام الصحة العامة، بما في ذلك تطبيق التباعد الجسدي وأغطية الوجه 72اختبارات كوفيد  

 وزارة الصحة العامة والبٌبة
 2292-225-780أو االتصال على الرلم  Tammy.Vigil@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً  

 

 التوسعات الخارجية للمطاعم والحانات

 وزارة التراخٌص والضرابب
 2101-281-101أو االتصال على الرلم  Eric.Escudero@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 

 

 المساعدة العامة ودعم الطفولة وخدمات حماية األطفال والبالغين 

 خدمات دنفر البشرٌة 
 5515-927-780أو االتصال على الرلم  Amy.Fidelis@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً  

 

 تقديم طلبات العمدة ميخائيل هانكوك 

 مكتب العمدة
 hetta@denvergov.orgTheresa.Marcتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 
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 المالجئ للوقاية وتقديم الدعم لألشخاص الذين يعانون من التشرد

 وزارة اإلسكان
 2295-215-101أو االتصال على الرلم  Derek.Woodbury@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 

 

 غلق الشوارع

 وزارة النمل والبنٌة التحتٌة
-501-101أو االتصال على الرلم  Nancy.Kuhn@denvergov.orgتواصل مع نانسً كون عبر البرٌد اإللكترونً 

2092 
 

 طلبات االختصام

 مكتب المدعً العام بالمدٌنة
 5225-711-780أو االتصال على الرلم  Ryan.Luby@denvergov.orgتواصل عبر البرٌد اإللكترونً 

 

 .Denvergov. org/Covid19واإلعانة، تفضل بزٌارة  للتعافًللحصول على آخر األخبار حول خطة المدٌنة وإجراءاتها 

### 
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