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ی
بروزرسات پاسخ  COVID-19شهر و شهرستان دنور
دنور حکم ماندن در خانه را تمدید یم کند
دنور – شهردار مایکل یب هنکاک امروز اعالم کرد که دنور حکم بهداشت عمویم را تمدید خواهد کرد که ساکنان را ملزم یم کند تا
 8مه در خانه بمانند.
ایمن ساکنان و نجات جان مردم است .این ویروس هنوز ی
شهردار هنکاک گفت« :اولویت ما حفظ ی
رفتن نیست و ما باید برای
ر
اهنماب ایالت ،و با اختصاص زمان بیشت برای برریس بامالحظه و سنجیده موضوع ،یم
اثرات بلندمدت آن آماده باشیم .با ر
ی
کاف در اختیار داشته باشیم و زمان ی
تست گتی و ردیاب تماس ی
ی
اهنماب
ر
ائه
ر
ا
ای
ر
ب
کاف
های
مطمئ شویم که ظرفیت
خواهیم
ر
ی
ی
گشاب ایمن مهیا باشد».
های مورد نیاز ساکنان و کسب و کارها جهت باز ی
ر
اهنماب ها و
بهداشن منطقه ای هماهنگ شود و همچنان ر
با تمدید حکم «در خانه بمانید» شهر قادر خواهد بود با مراجع
ی
ری
همچنئ به شهر مجال یم دهد تا:
گشاب پس از  8مه
مقررات دقیق تری برای کسب و کارها و مراکز ارائه دهد .باز ی
ردیاب
• کارکنان را
کین را برای به کار ر
شناساب کند و آموزش های تر ی
گتی مدیریت موردی  COVID-19شامل نظارت و ی
ی
تماس ،تکمیل تحقیقات موردی و اعمال احکام قرنطینه و جداسازی به آنها ارائه دهد
گتی را با هدف رسیدن به  1000تست در روز توسعه و بهبود دهد
• تست ر
ری
تجهتات حفاظت فردی ( )PPEتکمییل و ر
پیشفته تر تهیه کند
•
ر
گشاب توام با برقراری بهتین
• ارتباطات میان شهر و کسب و کارها در خصوص دستورالعمل ها و سیاست های باز ی
رویکردهای بهداشت عمویم را افزایش و بهبود دهد.
ر
ی
همچنئ سیاست
اهتدهای اداره بهداشت عمویم و محیط زیست و
•
فرصن برای کسب و کارها مهیا کند تا با اتخاذ ر ی
ر
گشاب را انجام دهند.
باز
ت
مقدما
خودشان،
های
ی
هم زمان با آماده سازی های شهر جهت بازگشاب بخش های مختلف ،ر
دفت دادستان شهر دنور تیم پاسخ خود را فعال کرده
ی
بگتند یا با ایمیل
است .اگر شهروندان در خصوص محدودیت ها یا منابع  COVID-19شهر سوایل دارند ،لطفا با  311تماس ر
 CAOResponseTeam@denvergov.orgمکاتبه کنند.
ر
تیم پاسخ ر
اهنماب ارائه دهد.
حقوف به عموم نیست ،اما یم تواند تا حد مقدور ر
دفت دادستان شهر قادر به ارائه مشاوره
ی
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