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डेन्भरको वसटी र काउन्टीले कोवभड-१९ प्रवतकार्यको ताजा जानकारी (अपडेट)

डेन्भरले घर बस्ने (स्टे एट होम) आदेशको समर्ािवि बढार्ो
डेन्भर - कोवभड-19 को संक्रमणको अिस्थालाई ध्र्ानमा राख्दै डेन्भरले स्थानीर्बासीहरूले मे मवहनाको 8 ताररखसम्म
घरमा नै बस्नुपने वनदेशनसवहतको स्िास््र् आदेशको समर्ािवि बढाउने कु रा मेर्र माइकल बी. हान्ककले आज घोषणा
िरे का छन् ।
“हाम्रो प्राथवमकता हाम्रो बावसन्दाहरूलाई सुरवित राख्नु र जीिन बचाउनु हो", मेर्र हान्ककले भने । "भाइरस िइरहेको
छै न र हामीले दीघयकालीन प्रभािहरूको लावि तर्ार हुनुपनेछ । राज्र्को माियदशयनमा, र सचेत एिं वििेकशील हुुँद,ै
हामी र्ो सुवनवित िनय चाहन्छौं कक हामीसुँि पर्ायि कन्याक्ट ट्रेवसङ र परीिण िमता छ, र हाम्रो बावसन्दाहरू र
व्यिसार् समुदार्हरू सुरवितरुपमा पुनः खुल्नुपनेछ भन्ने कु रामा माियदशयन िनय पवन हामीसुँि समर् रहेको छ ।"
घर बस्ने (स्टे एट होम) आदेशको विस्तारले र्ो वसटीलाई िेत्रीर् स्िास््र् वनकार्हरूसुँिै अवघ बढ्न र व्यिसार्हरू तथा
सेिासुवििाहरूको लावि अझ खास वनदेवशका तथा वनर्महरू तर्ार िने कार्यलाई वनरन्तरता कदन मद्दत िनेछ । मे 8

पवछ िररने खुलाले पवन र्ो वसटीलाई देहार्का कार्य िनय मद्दत िनेछ :






कोवभड-१९ वबरामीहरूको व्यस्थापन, कन्याक्ट ट्रेससंि तथा वनिरानी, वबरामीको पूणय जाुँचपरीिण र
आइसोलेसन तथा क्वारे न्टाइन आदेशहरू सवहतका कार्यहरू अवघ बढाउने कमयचारीहरू पवहचान िरी तावलम
कदने कदलाउने
दैवनक १००० जनाको परीिण िने लक्ष्र्साथ परीिणलाई विस्तार तथा सुिार िने
थप तथा राम्रो व्यविित सुरिा सामाग्रीहरू (पीपीई) सुरवित/खररद िने
अत्र्ुत्तम स्िास््र् अभ्र्ासहरूको अिलम्बन िदै पुन: खुला िनयको लावि वनदेवशका तथा नीवतहरूको सम्बन्िमा
र्स वसटी र व्यिसार्हरूबीचको छलफल तथा संचारलाई बढाउुँ दै लैजाने
जनस्िास््र् तथा िातािारण विभािको रणनीवतहरूको साथै व्यिसार्हरूको आफ्नै नीवतहरू अनुरुप पुन:
खुला िनयको लावि तर्ारी िने अिसरहरू व्यिसार्हरूलाई प्रदान िने

वसटीले विवभन्न िेत्रहरू पुनः खोल्नको लावि तर्ारी िदैछ, र र्सको लावि डेन्भर वसटी महान्र्ार्विििा कार्ायलर्ले
र्स अन्तियत रहेको प्रवतकार्य दललाई सकक्रर् बनाएको छ । र्कद सियसािारणहरूसुँि वसटीको कोवभड-19 प्रवतबन्ि िा
स्रोतहरूको बारे मा कु नै प्रश्न भए कृ पर्ा 311 मा फोन िनुयहोला िा CAOResponseTeam@denvergov.org
इमेल पठाउनुहोला ।
र्स वसटीको महान्र्ार्ाविििाको कार्ायलर्को प्रवतकार्य दलले सियसािारणलाई कानुनी परामशय कदन सक्दैन, तर र्सले
आफ्नो िमता र अविकारसम्म रहेर माियदशयन प्रदान िनेछ ।
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