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የዴንቨር ከተማ የተስፋፋ ነጻ የሆነ የኮቪድ-19 ምርመራ ያቀርባል  
 

ዴንቨር – የዴንቨር ከተማና አውራጃ አስተዳደር ለበሽታው ተጋልጦ ለነበረ ማንኛውም ሰው ወይም በዚህ ማገገሚያ 
ወቅት ወደ ሥራ መመለስ ላለባቸው ሰዎች በመኪና እየታለፈ የሚደረግ ነጻ የኮቪድ-19 ምርመራ አስፋፍቷል።  

ምርመራው ስለተስፋፋ በአሁኑ ጊዜ የኮቪድ-19 የሕመም ስሜት የሌላቸው ሆኖም ኮቪድ-19 ካለው ሰው ጋር ንክኪ 
ነበረኝ ብለው ለሚያስቡ ሰዎች ወይም ቀጣሪዎቻቸው አስፈላጊ ናቸው ብለው የወሰኗቸው ሠራተኞች አሁን በነጻ 
ምርመራ ለማድረግ መመዝገብ ይችላሉ።  
 

በተጨማሪም በንክኪ ክትትል ምክንያት ስቴቱ ወይም የዴንቨር ሕዝብ ጤናና አካባቢ መምሪያ (DDPHE) 

የተገናኛቸው ሰዎች በተቻለ መጠን በፍጥነት ተመዝግበው ፔፕሲ ማዕከል ውስጥ በሚገኘው የዴንቨር ኮቪድ-19 
ምርመራ ቦታ ምርመራ እንዲያደርጉ ይበረታታሉ።   
 

“በዴንቨር ውስጥ ምርመራ ማስፋፋት ትልቁ ቅድሚያ የሰጠነው ጉዳይ ነው” ብለዋል ከንቲባ ማይክል ቢ ሃንኮክ።  
“ተጨማሪ ሰዎችን፥ የኮቪድ-19 የሕመም ስሜት የሌላቸውንም ጨምሮ ለመመርመር አቅምን ከፍ ማድረግ ይህን 
ወረርሽኝ ለማሸነፍና ከተማችንን ወደ ማገገም ጎዳና ለማሰማራት ወሳኝ ነው።”  
 
የምርመራ ቦታው የሚገኘው በፔፕሲ ማዕከል ውስጥ በሩቅ ምዕራብ በኩል ያለው ፕሪየስ መኪና ማቆሚያ ውስጥ 
ነው።  7th ስትሪትና  Auraria Parkway (አውሮሪያ ፓርክዌይ) ላይ ያለውን መግቢያ ይጠቀሙ።   በSpeer 

(ስፒር) ወይም በፔፕሲ ማዕከል ዋና መግቢያ በኩል የምርመራ ቦታው ጋር መድረስ አይቻልም።   
 
ቦታው በሜይ 22 ከተከፈተ ጀምሮ በየቀኑ ከ400 ሰዎች በላይ ሲመረምር ቆይቷል፥ ይህን አቅምም እንዳስፈላጊነቱ 
ከፍ ማድረግ ይችላል።  ውጤቶቹን በሶስት ወይም በአራት ቀን ውስጥ የLabCorp (ላብኮር) ድረገጽ ላይ 
በመመዝገብ፥ የLabCorp አፕን ስልክ ላይ በመጫን ወይም የ Denver Health NurseLine (ዴንቨር ሄልዝ 
ነርስላይን) ጋር በስልክ ቁጥር 303-389-1876 በመደወል ማግኘት ይቻላል።  ነርስላይን ጋር ውጤት ለማግኘት 
የሚደውሉ ሰዎች የምርመራው ዕለት የተሰጣቸውን የምርመራ መታወቂያ ቁጥር ይዘው መደወል አለባቸው።  

 

የምርመራ ቦታው ከበዓል ቀኖች በስተቀር በየቀኑ ከጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ክፍት ነው።  ሂደቱን 
ለማፋጠንና ደህንነትን ለመጠበቅ ግለሰቦች የአፍንጫ ናሙናውን እራሳቸው መውሰድ ይኖርባቸዋል።  ግለሰቦች 
እራሳቸው ናሙናውን መውሰድ ካልቻሉ ሠራተኞች ይረዷቸዋል። 

 
ኗሪዎች ቦታው ላይ ከመምጣታቸው በፊት ኢንተርኔት ላይ መመዝገ እና 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።  ፖዚቲቭ ውጤት ያላቸው ሰዎች የንክኪ ክትትል ማድርግ እንዲቻል ከDDPHE ክትትል ይደረግላቸዋል። 
ኢንተርኔት የሌላቸው የማህበረሰብ አባሎች 311 ደውለው የምዝገባ ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ።   
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በቅርቡ በተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ገደቦች በመነሳታቸው ምክንያት እንዲሁም ብዙ ሰዎች ወደ ሥራ ስለተመለሱ 
ብዙ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ጊዜ በመካከላቸው የኮቪድ-19 ስርጭት ይኖራል የሚል ስጋት አለ።  ስለዚህ የከተማ 
አስተዳደሩ ማንኛውም ተሳታፊ አንዱ የዴንቨር ነጻ ምርመራ ቦታ ጋር ሄዶ የኮቪድ-19 ምርመራ በነጻ እንዲያገኝ 
ያበረታታል -- ምርመራውን ለማግኘት የግለሰቡ ስምና የትውልድ ቀኑ ብቻ መረጋገጥ እንደሚያስፈልጋቸውና 
ውጤቱን ሚስጥራዊነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ማግኘት እንደሚችል ያረጋግጣል።   
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