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DENVER ĐIỀU CHỈNH LỆNH Ở TRONG NHÀ VỚI TIỂU BANG COLORADO 

  
DENVER – Có hiệu lực ngay lập tức, Thành Phố và Quận Denver đã sửa đổi chỉ thị Ở 
Trong Nhà của mình theo Lệnh Y Tế Công Cộng mới nhất của tiểu bang. Cập nhật lần 
này nhằm xóa bỏ sự nhầm lẫn trong cộng đồng đối với những khác biệt của hai lệnh 
này. Nếu tiểu bang ban hành các lệnh sửa đổi tiếp theo, thì sẽ tự động được thông qua 
và áp dụng vào  lệnh của Denver. 
 
“Mỗi chúng ta phải nghiêm túc chấp hành chỉ thị này để giữ an toàn cho cộng đồng của 
chúng ta”, Thị trưởng Michael B. Hancock cho biết. “Nếu chúng ta phải ở trong nhà, hãy 
ở trong nhà, và chỉ đi ra ngoài khi cần như mua hàng hóa hoặc thuốc men hoặc tập thể 
dục – chúng ta có thể làm giảm sự lây lan, hỗ trợ các bệnh viện và thoát khỏi tình hình 
này nhanh nhất có thể”. 
 
Denver cam kết tiếp tục thi hành sắc lệnh địa phương của mình nhằm đảm bảo mọi cư 
dân hiểu rõ tầm quan trọng của việc ở trong nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết, 
và không đi đến những khu vực dịch bệnh. Bởi vậy, thành phố chưa bãi bỏ lệnh của 
mình mà điều chỉnh nó theo các sắc lệnh của tiểu bang. Đến hôm nay, các cơ quan của 
thành phố đã có hơn 672 cuộc tiếp xúc, đưa ra 280 cảnh báo, phát hành 15 sắc lệnh 
cần tuân thủ và trát của tòa án. Những con số này được cập nhật thường xuyên và có 
thể thay đổi. Các lái xe không phải trình giấy tờ để chứng minh chuyến đi của mình là 
cần thiết. 
 
Lệnh Ở Trong Nhà của Tiểu Bang Colorado và các câu hỏi thường gặp có thể xem trên  
Trang tài nguyên Lệnh Ở Trong Nhà của Tiểu Bang Colorado.   
 
Hãy truy cập denvergov.org để biết thông tin cập nhật về các hoạt động phòng chống 
dịch bệnh COVID-19 của Denver, những câu hỏi thường gặp cụ thể của Denver, và các 
dịch vụ trợ giúp tại địa phương. 
 
Quý vị cũng có thể theo dõi Thành Phố và Quận Denver trên Twitter: @DenverOEM, 
@CityofDenver @DDPHE  

### 

https://covid19.colorado.gov/stay-home-except-essential-needs
http://www.denvergov.org/

