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تحديث االستجابة  COVID-19مدينة ومقاطعة دنفر
اصدار العمدة ما ر البقاء في المنز ل
ألع لان عمدة مايكل ب .ه انكوك لا يوم عن أمر جديد للص حة لا ع امة مع توجيه صريح للبقاء في المنزل لمدينة ومقاطعة دنفر  ،كولورادولا تنفيذ في لا خامسة مسا ء من يوم لا ثالثاء  24 ،مارس .ويستمر ا المرلغاية  10أبريل وقد يتم تمديده حسب الحاجة.د نفر والذي سيدخل يزح
سكان المجتمع والشركات على تصعيد احترامهم إلرشاد ات ا إلقامة السابقة في المنزل وسط تفاقم وباء كوڤد 19 -يحث لا عمدة يمعج
يمعجاألش خاص في م دينة ومقاطعة دنفر في منازلهم وأن تقوم الشركات بتنفيذ سي اسات ال عمل من المنزل وتو صيليتطلب ا ألمر أن يبقى
مك.ن ويدعو األمر أيضا لا بلديات اإلقليمية في دنفر إ لى اتباع اإلجماع لا واسع بين المت خصصين في ا لصحة العامة لا بضائع لإ ى أ قصى دح
األشخاص بذل كل جهد ممكن للقيام بهذه ا ألنشطة األساسية لا الزمة فقط لتعزيز ا لصحة والرف اه  ،مثل الح صولاألدوية و  /أو االنخراط في نأ شطة خارجية مثل المشي أو المشي لمسافات طويلة أو على نأ ه يجب على يمعج
على لا بقالة والح صول على ا إلمدادات لا ط بية أ و
اومتلسرارفي اللتزام ا لصارم بممارسات ا إلبعاد لا جسدي".ان امر ا إلقامة في المنزل يستجيب لرأي الصحة
العامة لا تي تلقيناه وكذلك المحادثات الجارية مع الحاكم الجر قايل لا عمدة مايكل ب .ه انك وك :
األشخاص والشركات إ لى ا الستمرار في أخذ لا تبا عد الجسدي على محمل لا جد للحد من نا تشار هذا الفير وس .وعمدة"ا.ةلامحيفتظحج
ص
 ،حيث ان لا تباعد لا طوعي ليس كافيا بكل بساطة".بةراح
ا ةلصاحلعامة المرفق لل ح صول على معلومات إضا فية  ،بما في ذلك قائمة كاملة من ا الستثناءات .تفض ل بزيارة مو قعراجع أمر
 denvergov.orgعلى
ص
تحديثات مستمرة حول استجابة دنڤر لا خاصة بكوڤد19-للح لو
في أخبار أخرى من استجابة المدينة ل ل صحة العامة المستمرة لوباء كوڤد:19-
لفةؤم من لا مهنيين ا ال قتصاديين والماليين الرئيسيين في المدينة بجمع بيانات سريعة لا ت طور عن آثار الوباء على -قامت فر قة ملع
الشركات واالعمال  ،إلى جانب لا تتبع السريع لتطوير المساعدة لا نقدية وغيرها من األدوات ؛
بأن تح تفظ شركات كولورادو بما ال يزيد عن  ٪50من القوى لا عاملة في الموقع لضمان العمليات األساسي ة - ،تفوقا على طلب المحك
اقةمعوطدنڤر أن ما يقرب من  ٪80من موظ فيها يعملون عن عد ؛يندةم
ص
فعالة بشراء كمية اضا فيه من معدات الحماية لا ش خصية ) (PPEوتقييم المخزون الحالي - .وتقوم ندبرفةور
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