
 

 

 

  

መግለጫ 

ባስቸኳይ የሚወጣ 

  

  

ሐሙስ ሜይ 21፥ 2020 ዓ.ም. 

  

1437 Bannock St.   

Denver, CO  80202   

p: 720.865.7695 

JIC_news@denvergov.org  
  

የዴንቨር ከተማና አውራጃ በፔፕሲ ማዕከል የተስፋፋና የማያስከፍል የማህበረሰብ 

የኮቪድ-19 ምርመራ ቦታ ከፈተ  

ዴንቨር –  የዴንቨር ከተማና አውራጃ አዲስ፥ የተስፋፋ፥ በመኪና የሚታለፍበት የኮቪድ-19 መመርመሪያ ቦታ በፔፕሲ ማዕከል 
መኪና ማቆሚያ ውስጥ በመክፈት ላይ ይገኛል።  ቦታው የሕመም ስሜቶች ላሏቸው ሰዎች በየቀኑ በነጻ ምርመራ ያደርጋል።  
ውጤቶች በኢንተርኔት ላይ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይገኛሉ፥ ፖዚቲቭ የሆኑ የምርመራ ውጤቶች የከተማ አስተዳደሩን የንክኪ 
ክትትል ጥረቶች ያግዛል።  በዚህ ቦታ ላይ ዴንቨር በቀን 500 ግለሰቦች የመመርመር ዓላማ አለው፥ እንዳስፈላጊነቱም ተጨማሪ 
አቅም ይኖረዋል።  
 

“ምጣኔ ኃብቱን ደህንነቱ በተጠበቀ መንገድ መልሶ መክፈት ተጨማሪ ምርመራ ይጠይቃል፥ ይህን ለማድረግ ብሔራዊ 
ስትራቴጂ ባለመኖሩ ምክንያት ስቴቶችና ከተማዎች የአገራችንን የምርመራ አቅም ለመጨመር በክፍተቱ ጣልቃ ገብተዋል፥” 
ብለዋል ከንቲባ  Michael B. Hancock (ማይክል ቢ ሃንኮክ)።  “ተጨማሪ ምርመራ ካደረግን ከዚህ ወረርሽኝ ኩርባ 
መልካም ጎኑ መሰለፍ፥ ወደፊት ሊከሰቱ ለሚችሉ ወረርሽኞች ቅድመ ዝግጅት ማድረግና ከመሰራጨታቸው በፊት ማስቆም 
እንችላለን።”  

 
ቦታው ምርመራ ማድረግ የሚጀምረው ዓርብ ሜይ 22 ሲሆን፥ ከበዓል ቀኖች በስተቀር በየቀኑ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 
ሰዓት ድረስ ክፍት ነው።  ሂደቱን ለማፋጠንና ደህንነትን ለመጠበቅ ግለሰቦች የአፍንጫ ናሙናውን እራሳቸው ማድረግ 
ይኖርባቸዋል።  በአካል/በአእምሮ ጉዳት ምክንያት ግለሰቦች እራሳቸው ናሙናውን መውሰድ ካልቻሉ ሠራተኞች ይረዷቸዋል።   
 
ኗሪዎች ምርመራ ለማድረግ ቦታው ላይ ከመጣታቸው በፊት መመዝገብና ስማቸውን የሚያረጋግጥ ሰነድ ለምሳሌ ባለ ፎቶ 
መታወቂያ (ወቅታዊ ወይም ጌዜው ያለፈበት)፥ የ RTD ማለፊያ፥ የEBT ካርድ፥ የትምህርት ቤት መታወቂያ፥ ስልክ ወይም 
የቤት ግልጋሎት ሒሳብ ወይም የመጽሐፍት ቤት ካርድ ይዘው መምጣት አለባቸው።  ወላጆች ልጆችን ማስመዝገብ ይችላሉ።  
በተደጋጋሚ ምርመራ የተደረገላቸውን ግለሰቦች ማወቅ እንዲቻል የስም ማረጋገጫ አስፈላጊ ነው።  ውጤቶችን በ72 ሰዓት 
ውስጥ በኢንተርኔት ላይ ማግኘት ይቻላል፥ ፖዚቲቭ ውጤት ያላቸውም ሰዎች የንክኪ ክትትል ማድርግ እንዲቻል ከዴንቨር 
ሕዝብ ጤናና አካባቢ መምሪያ (DDPHE) ክትትል ይደረግላቸዋል። በdenvergov.org  የምርመራ ገጽ  ላይ መመዝገብ 
ይቻላል።  ኢንተርኔት የሌላቸው የማህበረሰብ አባሎች 311 ደውለው የምዝገባ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።   
 

የምርመራ ቦታው የሚዘጋጀው በፔፕሲ ማዕከል መኪና ማቆሚያ ምዕራብ በኩል በ1000 Chopper Circle ነው። 
መኪናዎች በ7th Street ላይ፥  ከAuraria Parkway (አውሮሪያ ፓርክዌይ) ጋር በሚገናኘው በኩል እንዲገቡ ይደረጋሉ።  
ምርመራው በዋናነት የሕመም ስሜት ላላቸው ሰዎች ስለሆነ ቦታው ላይ በእግር ወይም በብስክሌት መምጣቱ አይበረታታም።    
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