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 ب�ان�ه مطبوعایت 

 جهت انتشار فوری 
 

  

 2020مارس  27جمعه،  

 
 دنور حکم «در خانھ بمانید» را با ایالت کلرادو ھم تراز می کند 

  
  «در فرمان کامل، طور بھ ایالت عمومی بھداشت  حکم آخرین اتخاذ با  بعد  بھ تاریخ ھمین از دنور شھرستان  و  شھر  - دنور 
 تمایز ھرگونھ  خصوص در اجتماع در کھ  سردرگمی حذف ھدف با  بروزرسانی این است. کرده اصالح را خود بمانید» خانھ
  طور بھ احکام آن کند، صادر عاقبیمت شده بازبینی احکام ایالت کھ  صورتی در است.  شده ارائھ دارد وجود  حکم دو این میان

 شد.  خواھند اعمال دنور حکم  در و اتخاذ خودکار
 

شھردار مایکل بی ھنکاک گفت: «تک تک ما باید این فرمان را جدی بگیریم تا بتوانیم اجتماعمان را ایمن نگھ داریم. اگر  
ن بروند کھ نیاز بھ تھیھ مایحتاج خود مانند  ھمھ کسانی کھ باید در خانھ بمانند، از خانھ خارج نشوند و فقط زمانی بیرو

می توانیم منحنی شیوع را ھموار کنیم، از بیمارستان ھا حمایت کنیم و ھرچھ   -خواروبار یا دارو یا انجام ورزش دارند 
 سریع تر این وضعیت را پشت سر بگذاریم.» 

 
م ھمھ ساکنان اھمیت ماندن در خانھ را درک می  دنور ھمچنان بھ اجرای مداوم حکم محلی خود پایبند است تا اطمینان یابی

کنند، صرفا برای فعالیت ھای ضروری از منزل خارج می شوند، و بھ اجتماع ھای آسیب پذیر کوھستانی سفر نمی کنند. در  
یش  سازمان ھای شھر تا بھ امروز ب نتیجھ، شھر حکم محلی را ابطال نکرده است، بلکھ آن را با ایالت ھم تراز کرده است. 

  حکم پیروی و یک جریمھ صادر کرده اند.  15مورد ھشدار ابالغ کرده اند، و  280مورد تماس برقرار کرده اند،  672از 
این آمار بھ طور مکرر بروزرسانی می شود و قابل تغییر است. از رانندگان مدارکی برای اثبات سفرھای ضروری 

 درخواست نمی شود. 
 

 مشاھده قابل کلرادو ایالت بمانید» خانھ «در حکم  منابع صفحھ در متداول  سواالت  و کلرادو ایالت بمانید» خانھ «در حکم 
    است.

 
 بھ محلی پشتیبانی خدمات و  دنور،  مختص متداول سواالت  دنور، COVID-19 پاسخ بھ مربوط جاری اخبار مشاھده برای

denvergov.org کنید.  رجوع 
 

 ,DDPHE @CityofDenver @DenverOEM@ کنید: دنبال توییتر در را دنور شھرستان  و  شھر توانید می ھمچنین
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