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 بیانیه مطبوعاتی    

 جهت انتشار فوری

 ۲۰۲۰ژوئن  ۲۴چهارشنبه،  

   

 کندارائه می  COVID-19رسانی در خصوص  روزدنور به  

ی تماس و تست   -دنور   ی و بازگشایی برخی از خدمات و مراکز شهر به شهر و شهرستان دنور درباره اقدامات ردگیر روزرسایی جدیدی  گیر
ییک در تمام مراکز شهر رعایت خواهد شد و کارکنان و اقدامات فاصله ارائه کرده است.   ی ی ملزم هستند در داخل مراکز    گذاری فیر مراجعیر

 پوش استفاده کنند. شهر از صورت 
 

 گیری و ردگیری تماس تست 

و سایر مراکز برای اشخاص دارای عالمت یا بدون عالمت   Pepsi Centerگیری و ردگیری تماس رایگان در مرکز تست تست 

 ۱٬۱۰۰تست، یا میانگین  ۱۵۰نفر روزانه  ۱۰۰٬۰۰۰شود به ازای هر همچنان ادامه دارد. برای جمعیتی به اندازه دنور توصیه می 

 شود. تست در دنور انجام می  ۱٬۱۳۳تست در روز در سرتاسر شهر انجام شود. به طور میانگین روزانه 

یا کمتر تعیین شده است. در حال   ٪۵وکارها و خدمات، نرخ تست مثبت در ایالت کلرادو به منظور تضمین بازگشایی تکمیلی کسب  

 گزارش شده است.  ٪۳در دنور  COVID-19حاضر نرخ تست مثبت 

 در معرض موارد مثبت  مورد تماس تلفنی با افرادی داشته است که احتمالا  ۲٬۲۰۰کادر ردگیری تماس دنور تا تاریخ حاضر  

COVID-19  اند.قرار گرفته 

ی، شهر م با ادامه روند مساعد داده   خواهد اطمینان یابد که مردم آگاه باشند که امکان شیوع دوباره  های دنور و کاهش موارد بسیر
ون از خان شود همچنان از صورت ویروس وجود دارد. به ساکنان توصیه م  ه فاصله اجتمایع شش فوت را  پوش استفاده کنند، در بیر

 ها را به طور منظم بشویند. های بزرگ دور یکدیگر جمع نشوند، و دست حفظ کنند، در گروه 

  

 خدمات شهر 
اطالعات مربوط به اداره وسایل نقلیه دنور،  مراجعه کنید.  denvergov.org/covid19ها به روزرسایی برای فهرست کامل به  

 کتابخانه عموم دنور و خدمات انسایی دنور در زیر ارائه شده است. 
 

  اداره وسایل نقلیه دنور 

، برخی   DMVژوئن از رس گرفته خواهد شد.    ۲۹( از دوشنبه، DMVخدمات حضوری در اداره وسایل نقلیه دنور )  قبل از بازگشایی
ی و کارکنان در برابر اقدامات احتیایط  ای برای تمام های شیشه دهد، شامل جداکننده انجام م  COVID-19را برای محافظت از مراجعیر

، عالمت پنجره  ی ی اجتمایع در تمام شعبه های فاصله های رو به مراجعیر های پر تردد، و  ها، افزایش دفعات نظافت در قسمت گیر
. کننده دست و ماسک صورت برای تما ضدعفویی  ی رسایی متنی به صورت  در حال حاضی از یک سامانه پیام DMVم کارکنان و مراجعیر

ی به ساختمان را از طریق پیام متنی به  م  DMVکند که کارکنان شعب  آزمایشی استفاده م  توانند زمان دقیق ورود هر یک از مراجعیر
شود یک تلفن همراه یا موبایل با خود بیاورند تا  م توصیه م آنها اطالع دهند تا ظرفیت متناسب در اماکن انتظار حفظ شود. به مرد

د. اکیر تراکنش ها را دریافت کنند و خدمت بتوانند این اعالن  ی صورت گیر به    DMVنام و سند  های ثبترسایی کارآمدی به تمام مراجعیر
  یا از طریق ایمیل قابل انجام است.  denvergov.org./dmvصورت آنالین از طریق 
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  کتابخانه عمویم دنور 
  ibrary.orgwww.denverlریزی از طریق های روزانه برنامه مراکز کتابخانه عموم دنور بسته خواهد ماند. خدمات آنالین و فرصت

س است. تحویل کتاب اکنون در تمام مراکز باز است، به استثنای این شعبه    ها: در دسیر
  

  ( )به علت بازسازی تعطیل است(Byersکتابخانه شعبه بایرز )  •
 به علت ساخت Montbelloکتابخانه شعبه مونتبلو )  •

ً
  وساز تعطیل است(( )موقتا

  ( )به علت بازسازی تعطیل است(Smileyکتابخانه شعبه سماییل ) •
  

وع به کار م  ۷شنبه، رسویس تحویل کنار خیابان از سه    کند. ژوئیه بر اساس نوبت قبیل رسی

 

 دنور   انسانی خدمات
  داد. خواهد ادامه دنور ساکنان  حمایت  به خود  خدمات و هابرنامه  کامل طیف با و ماند خواهد فعال همچنان (DHS)  دنور انسانی خدمات

DHS 19 شیوع  محدودسازی و اجتماع ایمنی و سالمت  از محافظت منظور به-COVID، تلفنی و آنالین صورت به را  خدمات  ارائه 

  و اجاره هزینهکم  فرزند، نفقه پرداخت پزشکی؛ و نقدی غذا، هزینه)کمک   دنور نیانسا خدمات هایبرنامه تمامی دهد.می ادامه همچنان

  طریق  از تلفنی صورت به یا  sdenvergov.org/humanservice در آنالین صورت به غیره(  و کودکان رفاه پرورشگاه، قبوض،

)(4347 4DHS-944-720 ما مراکز تمامی ورودی در نیز ایمن تحویل هایجعبه  و کاغذی هایتقاضانامه  است. دسترس  در 

( Steele 3815 – Office East Boulevard; Federal 1200 – Center Services Human Castro T. Richard

Street Peoria 4685 –Center Municipal Taylor P. Arie Street;) است.  دسترس در 
 

 تقویت را هاخانواده و تامین را کودکان ایمنی تا داد خواهند ادامه  خود کار به شدت  به DHS بزرگساالن حفاظت  و کودکان رفاه هایتیم

 بگیرید. تماس KIDS-4-CO-844-1 1)-844-264-(5437  شماره  با غفلت یا آزاریکودک  به  مشکوک مورد گزارش برای کنند.

720- شماره با دنور در سالمندان یا ریسک معرض در بزرگساالن از کشیبهره  یا غفلت بدرفتاری، به مشکوک مورد گزارش برای

(4347) 4DHS-944 بگیرید. تماس 
 

  آنالین خدمات قابل ارائه

شود اگر در خصوص ارائه خدمات به صورت آنالین یا  اکیر خدمات شهر به صورت آنالین قابل ارائه است. به مردم توصیه م
ند.  3-1-1رجوع کنند یا با  سایت شهر وب حضوری سوایل دارند، به      تماس بگیر

 

 های اورژانسی د گذار مرکز عملیات فرآین

، از  COVID-19دوره عملیاتی روزانه در پاسخ به  ۸۸( دنور پس از فعالیت کامل به مدت EOCهای اورژانسی )مرکز عملیات  

 ژوئن از وضعیت پاسخ خارج شده و اقدامات بهبودی بلندمدت را در دستور کار قرار داده است.  ۱۹جمعه، 

 EOC  :شهر در طول دوره فعالیت خود 

 تامین و توزیع کرد.  میلیون اقالم تجهیزات حفاظت فردی  ۳بیش از   •

 دریافت و توزیع کرد.   هزار اقالم اهدایی ۹۰نزدیک به   •

 Denver( و آمفی تئاتر دنور ) National Westernهای کمکی در مجموعه نشنال وسترن ) اندازی پناهگاهبا راه   •

Coliseum نفر نیازمند بود که در   ۱٬۰۰۰سازی کرد که پاسخگوی نزدیک به را به سرعت پیاده  ۲۴/۷( راهبرد پناهگاه

خانمانی را به  ها دسترسی اشخاص دچار بیودند. این پناهگاهگیری اجتماعی مناسب نب نظام پناهگاه موجود قادر به فاصله 

 های غذای گرم میسر ساخت تا سالمت و ایمنی آنها تضمین شود. سرپناه، غربالگری پزشکی و وعده 

 مشغول به کار شدند.  EOCنفر پرسنل را آماده عملیات کرد که در طول دوره فعالیت در  ۳۰۰بیش از   •

 . کرده است COVID-19میلیون دلر صرف پاسخ و بهبودی   ۴۶ تا به امروز، شهر بیش از   •

 

 JICتوقف فعالیت  

(  JICهای پاسخ اورژانسی، شهر فعالیت مرکز اطالعات مشترک )های بهبودی بلندمدت و خروج از فعالیت با ورود دنور به عملیات 

 فعال شده بود.  COVID-19روز در پاسخ به  ۹۳از اوایل مارس به مدت  JICژوئن متوقف خواهد کرد.  ۲۶دنور را در جمعه، 
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 JIC  های همکار به عهده داشت. این  سازی و اشاعه اطالعات همگانی اورژانسی را با شهرستان و سازماندنور وظیفه هماهنگ

های مربوط به  روزرسانی نی و به های ایمنی همگاها را داشت که به اشاعه پیاممرکز نقش یک نقطه تماس مرکزی برای رسانه 

COVID-19 کردند.و اثرات آن کمک می 

 

 JIC  کرد تا به مردم، تصمیم گیرندگان، مسئولن های منظمی درباره اقدامات پاسخ و بهبودی صورت گرفته ارائه می روزرسانی به

ه اقدامات محافظتی یا احتیاطی متناسب در طول  برای اینک JICها اطالع رسانی شود. عملکرد داران و رسانه منتخب، همکاران، سهام

 انجام شود حیاتی بود.  COVID-19پاسخ 

 

JIC  دنور در طول دوره فعالیتCOVID-19  المللی دریافت کرد. های محلی، ملی و بینصدها تماس از رسانهJIC  همچنین

های  داشت و در کانال روز نگه می را به  Denvergov.orgکرد، اطالعات روی وبسایت سازی میهشدارهای اورژانسی را هماهنگ 

 گر بود. های اجتماعی شهر پاسخگو و کنش رسانه 

 

های ارتباطی مختلف شهر به اشتراک  ها و از طریق کانال همچنان با رسانه COVID-19های مربوط به اطالعات بازگشایی و پیام

 از اطالعات ارتباطی زیر استفاده کنند: JICشود به جای تماس با  گذاشته خواهد شد. به اعضای رسانه توصیه می 

 

 های شهر مراکز فراغت و پارک 

 ها و فراغت پارک

 720-913-0620یا  Cyndi.Karvaski@denvergov.org تماس با

 

 اداره وسایل نقلیه دنور  

 بخش مالی  

 303-513-6851یا  Julie.Smith@denvergov.orgتماس با جولی اسمیث  

 

 وکارهای کوچک و غیرانتفاعی اقتصادی برای کسب  تسهیالت  

 آفرینی اقتصادی توسعه و فرصت 

 720-480-3481یا  Susan.Liehe@denvergov.org تماس با

 

 

 ها و خدمات کتابخانه برنامه  

 کتابخانه عمومی دنور  

 303-888-0311یا  EMartinez@denverlibrary.orgتماس با اریکا مارتینز  

 

 گذاری فیزیکی و پوشش صورت ، پیروی از احکام بهداشت عمومی، شامل فاصله COVID-19های محلی  گیری و پرونده تست  

 اداره بهداشت عمومی و محیط زیست 

 720-865-8848یا  Tammy.Vigil@denvergov.orgتماس با   

 

 هاخانه ها و می فضاهای بیرون برای رستوران 

 هااداره عوارض و پروانه 

 303-829-6909یا  Eric.Escudero@denvergov.orgتماس با 

 

 مساعدت همگانی، نفقه فرزند و خدمات حفاظتی کودکان و بزرگساالن  

 خدمات انسانی دنور  

 720-467-5535یا  gov.orgAmy.Fidelis@denverتماس با  

 

 ها برای شهردار مایکل بی. هنکاک درخواست  

 دفتر شهردار 

 Theresa.Marchetta@denvergov.orgتماس با 
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 خانمانی و حمایت برای افراد دچار بی   هاپناهگاه 

 اداره تنظیم مسکن 

 303-895-6845یا   Derek.Woodbury@denvergov.orgتماس با 

 

 تعطیلی معابر 

 اداره حمل و نقل و زیرساخت 

 303-513-6046یا   Nancy Kuhn Julie.Smith@denvergov.orgتماس با  

 

 های مغایرت درخواست 

 دفتر دادستان شهر 

 720-793-5685یا  Ryan.Luby@denvergov.orgتماس با 

 

 رجوع کنید.  Denvergov. org/Covid19دامات و طرح تسهیل و بهبودی شهر به روز درباره اقبرای اطالعات به 
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