
 

 

  

प्रेस वक्तव्य 

तुरुन्त रिलिज गर्नका िागग 
  
  

बिहीिार, मे २१,२०२० 

  

1437 Bannock St.   

Denver, CO  80202   
फोन: ७२०.८६५.७६९५ 
JIC_news@denvergov.org  

  

डेनभर सहर र काउन्टीले पेप्सस सने्टरमा ननशुल्क वहृत ्कोभभड-१९ 
परीक्षण साइट खुला गरेको छ। 

डेनभर –  डेर्भि सहि ि काउन्टीिे र्यााँ वहृत ्ड्राइभ-अप कोलभड-१९ पिीक्षण साइट पेप्सस सेन्टिको 
पार्कन ङ िटमा शुभािम्भ गरै्दछ। यस केन्रिे िक्षणहरू रे्दखिएका मानर्सहरूिाई नर्शुल्क रै्दनर्क 
पिीक्षण प्रर्दार् गर्छे। र्नतजाहरू केही दर्दर्मा अर्िाइर् मार्न त उपिब्ध हुर्ेछर्,् ि सकािात्मक 
पिीक्षणहरूिे सहिको सम्पकन  टे्रलसङ प्रयासिाई सूचीत गर्ेछर्।् यस साइटमा डेर्भििे रै्दनर्क 
कम्तीमा ५०० व्यप्ततहरूको पिीक्षण गर्े िक्ष्य लिएको छ, ि माग अर्ुसाि क्षमता वदृ्गध पनर् 
गर्ेछ।  
 
“सुिक्षक्षत रूपमा अर्नतन्र िोल्र्का िागग बढी पिीक्षण आवश्यक छ, यसो गर्नका िागग कुर्ै िाप्रट्रय 
िणर्ीनत बबर्ै, िाज्य ि सहिहरू हाम्रो रे्दशको पिीक्षण क्षमता वदृ्गध गर्नका िागग उल्िङ्घर्मा 
उबरएका छर्,्” मेयि माइकि बब. हार्ोकिे भन्र्ुभयो। बढी पिीक्षणहरूिे गर्दान हामी यो महामािी-
वक्रिेिाको र्दादहर्ेनति हुर्छेौँ, भववरयका प्रकोपहरू भन्र्दा अनघ नर्स्कर्ेछौँ ि नतर्िे रै्लिर्े मौका 
पाउर्ु अनघ र्ै नतर्िाई िोतर्छेौँ।  
 
यस साइटिे शुक्रबाि, मे २२ का दर्दर्रे्दखि पिीक्षण सञ्चािर् गर्न सुरु गर्छे, ि ववर्दाका दर्दर्हरूमा 
बाहेक रै्दनर्क रूपमा ८ पू. रे्दखि ४ अ. सम्म सञ्चािर् हुर्ेछ। प्रर्क्रयािाई गनत दर्दर् ि सुिक्षा वदृ्गध 
गर्नका िागग व्यप्ततहरू र्ाकमा आर्ैँ  स्वाब प्रवेश गिाई र्मुर्ा सङ्किर्का िागग प्जम्मेवाि 
हुर्ेछर्।् यदर्द असततताका कािण कसैिे आर्ैँ  स्वाब प्रवेश गिाई र्मुर्ा सङ्किर् गर्न र्सके, 
स्टार्िे सहयोग गर्ेछर्।्  
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पिीक्षण गर्नका िागग, वालसन्र्दाहरूिे साइटमा आउर्अुनघ िप्जस्टि गर्ुन पर्ेछ, ि र्ोटो आइडड 
(वतनमार् वा म्यार्द सर्कएको), आिदटडड पास, इबबदट काडन, स्कूि आइडड, र्ोर् वा युदटलिटी बबि, 
वा पुस्तकािय काडन जस्तै र्ाम प्रमाणीकिण गर्े कागजपर ल्याउर्ु पर्ेछ। सार्ा र्ार्ीहरूिाई 
उर्ीहरूका अलभभावकिे िप्जस्टि गर्न सतर्ेछर्।् धेिै पटक पिीक्षण गिीसर्कएका व्यप्ततहरूको 
पदहचार् गर्नका िागग र्ामको प्रमाणीकिण आवश्यक छ। पिीक्षणको र्नतजा ७२ घण्टालभर 
अर्िाइर् प्रर्दार् गरिर्ेछ, सकािात्मक पिीक्षण भएकाहरूिे सामुर्दानयक स्वास््य तर्ा वाताविणको 
डेर्भि ववभाग (डडडडवपएचइ) बाट सम्पकन  टे्रलसङ प्रर्क्रयाका िागग र्िो अप प्रासत गर्ेछर्।् 
denvergov.org पिीक्षण परृठमा अर्िाइर् िप्जस्टे्रसर् उपिब्ध छ। इन्टिर्टेमा पहुाँच र्भएका 
समुर्दायका सर्दस्यहरूिे िप्जस्टि गर्न मद्र्दतका िागग ३११ मा र्ोर् गर्न सतर्छेर्।्  
 
पिीक्षण १००० चपि सकन िप्स्र्त पेप्सस सेन्टिको पप्श्चम पट्दट पार्कन ङ िटमा स्र्ापर्ा गरिर्छे। 
कािहरूिाई अउिेरिया पाकन वकेो चौबाटो प्स्र्त ७तौँ प्स्ट्रटमा प्रवेश गर्नका िागग नर्रे्दलशत गरिर्ेछ। 
यो पिीक्षण प्रमुि रूपमा िक्षणहरू भएका व्यप्ततहरूका िागग भएकािे सो साइटमा दहाँड्र् वा 
बाइर्कङ गर्न र्दरुुत्सादहत गरिन्छ।  
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