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 بیانیھ مطبوعاتی

  جھت انتشار فوری 

 2020مارس  16دوشنبھ،  

  

 شھر و شھرستان دنور COVID-19بروزرسانی پاسخ  
در  COVID-19) امروز بروزرسانی ھای مھمی را برای پاسخ بھ Michael B. Hancockشھردار مایکل بی. ھنکاک ( –دنور 

شھر و شھرستان دنور اعالم کرد. این حکم شامل تعطیلی اماکن نشستن تمامی رستوران ھا و بارھا نیز می شود، بھ استثنای صاحبان 
مھ بھ اجرا در می آید. خدمات پیک، بیرون بر و  11مارس بھ مدت ھشت ھفتھ تا  17ق.ظ. سھ شنبھ،  8امتیاز فرودگاه ھا، کھ از 
اھد بود و تشویق می شود. اداره بھداشت عمومی و محیط زیست دنور وضعیت را بھ طور مستمر نظارت سواره ھمچنان مجاز خو

 خواھد کرد.

قبلی را کھ شھر تا این مقطع ابالغ کرده نیز دربرمی گیرد و  اعالمیھ ھای تعطیلیحکم اصالحی با دوره ھای تعطیلی جدید، تمامی  
 ممکن است در آینده تغییر کند.  

ما واقف ھستیم کھ این تمھیدات مازاد بر زندگی روزانھ مردم تاثیر می گذارد، و کسب و کارھای محلی ما «شھردار ھنکاک گفت: 
متحمل می شوند، اما برای اینکھ وظیفھ خود را در راستای کاھش قرارگیری مردم در معرض این ویروس انجام ضربھ سنگینی را 

با این تمھیدات مازاد، حمایت از جمعیت ھای آسیب پذیری کھ بیشتر از ھمھ متاثر خواھند شد و  دھیم، مجبوریم این گام ھا را برداریم.
 »در حال کمک رسانی بھ آنھا ھستند، ھمچنان تمرکز اولیھ ما خواھد بود. کادر خدماتی کھ ھم اکنون با اضافھ کاری

دنور برای حمایت از محلھ ھایی کھ بی خانمانی در آنھا رایج است، از طریق شراکت ھای موجود با تامین کنندگان خدمات اجتماع 
را ارائھ می  آسیب زدایی، مسکن ھای حمایتی دائم و محور اقدام می کند و با شرکایی کھ پناھگاه ھای شبانھ و روزانھ، امداد خیابانی

این شرکا بھ داوطلب،   دھند و بھ سایر نیازھای اساسی مانند غذا، حمام و لباسشویی رسیدگی می کنند، بھ طور روزانھ ارتباط دارد.
 بھ ویژه تجھیزات حفاظتی فردی و لوازم نظافتی.   –تدارکات و کمک ھای نقدی نیاز دارند 

جوان، سالم و فاقد نشانھ ھا یا عالیم ویروس می توانند بھ عنوان داوطلب برای تھیھ غذا، توزیع تدارکات، و کمک بھ حفظ  ساکنان
نظافت و ایمنی پناھگاه ھا برای میھمانان و کادر خدماتی، بھ تامین کنندگان بزرگ یا کوچک کمک کنند. شھر و شھرستان دنور بھ 

 relief-unitedwaydenver.org/COVIDوارد ھمکاری شده است. بھ  United Way High Mileمنظور تسھیل کم رسانی با 
 رجوع کنید.

از آنجا کھ برای ھمھ میسر نیست بھ صورت حضوری داوطلب شوند، یک حساب برای دریافت کمک ھای نقدی جھت ایجاد شده 
بھ پناھگاه ھا و تامین کنندگان خدمات در خرید تدارکات ضروری کمک کند. کافی است بھ آدرس  است تا

https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php  رجوع کنید و شرکای ما درMile High 
United Way .شما را راھنمایی خواھند کرد. اجتماع قدردان ھرگونھ حمایت و مشارکت ھای مردمی خواھد بود 

 Laب.ظ. بھ  4تا  1ساکنانی کھ مایلند لوازم نظافت یا ماسک اھدا کنند، می توانند آنھا را ھر روزه از دوشنبھ تا جمعھ ساعت 
Alma Lincoln Park (880 Newport St) غت مارتین لوتر کینگ جونیور و مراکز فرا(1325 W. 11th Ave.) .تحویل دھند 

 
شھر روی گزینھ ھای متعددی کار می کند تا تضمین کند ھمھ از مکانی ایمن و پاکیزه برخوردار باشند، شامل فھرست امالک موجود  

 و سایر مراکز در دسترس، تا فضای کافی برای پناھگاه ھای تکمیلی و مراقبت ھای موقتی در دست اجرا فراھم شود.
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 Wellnessشھر برپا و نقشھ موقعیت آنھا را توزیع کرده است. گشت بھداشت  دنور ایستگاه ھای شستشوی دست در سرتاسر 
Winnie .بھ توزیع بستھ ھای بھداشتی و حمایت ھای سالمت رفتاری ادامھ می دھد  

کمک ھای غذایی در حین تعطیلی مدارس ھمچنان  ارائھ دنور ھمچنین با مدارس دولتی دنور وارد ھمکاری شده است تا تضمین کند
منطقھ در سرتاسر شھر، نھار و صبحانھ بیرون  11بھ دانش آموزان مدارس  DPSسال و کوچکتر ادامھ داشتھ باشد.  18جوانان بھ 

مرکز فراغت در سرتاسر شھر ارائھ خواھد شد. پخش شام از  18بر رایگان ارائھ خواھد داد. وعده ھای شام نیز بھ ھمین شیوه در 
 موجود است: DPSآوریل ادامھ خواھد داشت. برنامھ زمانی و مراکز در وبسایت  3امروز شروع می شود و تا جمعھ، 

 www.dpsk12.org .) افراد نیازمند مزایای کمک ھای غذایی از طریق برنامھ حمایتی تغذیھ تکمیلیSNAP می توانند از طریق (
colorado.gov/peak .ثبت نام کنند 

، دفاتر وسایل نقلیھ موتوری COVID-19بھ منظور حفاظت بیشتر ایمنی و سالمت ھمگانی اجتماع و کمک بھ محدود کردن شیوع 
کھ فرماندار اعالم وضع  2020آوریل  9مارس تا اطالع ثانوی بر روی عموم بستھ خواھد بود. لذا تا  16دنور از دوشنبھ، 

اضطراری کرده است، برای کارت ھای شناسایی منقضی وسایل نقلیھ و وسایل نقلیھ تازه خریداری شده کھ ھنوز ثبت نشده اند، مھلت 
لحاظ خواھد شد. از ساکنان تقاضا می شود از خدمات آنالین وسایل نقلیھ موتوری قابل دسترس در  فرجھ

vwww.denvergov.org/dm .استفاده کنند 

ن اداره اعزام خواھد کرد. ھمچنین اداره کالنتری دنور معاونین کالنتری را بھ طور موقت از مناطق خلوت بھ نواحی نیازمند درو
اداره با ھمکاری دادگاه ھای شھرستان و بھ منظور افزایش فاصلھ گیری اجتماعی در زندان ھا، بازداشت شدگان جرایم سطح پایین 

 غیرخشن معینی را زندانی نخواھد کرد.
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