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 بیانیھ مطبوعاتی
   جھت انتشار فوری 

 2020مارس  23دوشنبھ،  

  

 شھر و شھرستان دنور  COVID-19بروزرسانی پاسخ  

 شھردار حکم «در خانھ بمانید» صادر می کند

) امروز یک حکم بھداشت عمومی جدید اعالم کرد Michael B. Hancockشھردار مایکل بی. ھنکاک (   – COدنور،   
مارس بھ  24ب.ظ. روز سھ شنبھ،  5کھ حاوی دستور صریح ماندن در خانھ برای شھر و شھرستان دنور است و از 

آوریل ادامھ پیدا می کند و ممکن است در صورت نیاز تمدید شوید. شھردار از تمامی  10اجرا درخواھد آمد. حکم تا 
دستورالعمل ھای   COVID-19و کارھای اجتماع اکیدا تقاضا می کند در شرایط رو بھ وخامت ھمھ گیری   ساکنان و کسب

 قبلی ماندن در خانھ را با جدیت بیشتری رعایت کنند.

بعالوه، حکم ھمھ مردم شھر و شھرستان دنور را ملزم می کند کھ در خانھ بمانند و کسب و کارھا تا نھایت حد ممکن،  
ر در منزل و تحویل درب منزل کاال را اتخاذ کنند. در این حکم از شھرداری ھای منطقھ ای کالن شھر دنور رویھ ھای کا 

خواستھ شده از اتفاق آرای گسترده متخصصان بھداشت عمومی پیروی کنند، مبنی بر اینکھ تمامی افراد باید تمام تالش 
زند کھ برای حفظ بھداشت و سالمت ضروری است، مانند خرید خود را بھ کار گیرند تا صرفا بھ انجام فعالیت ھایی بپردا

خواروبار، تھیھ لوازم بھداشتی یا دارو، و/یا انجام فعالیت ھای بیرون منزل مانند قدم زدن، پیاده روی یا دویدن، و تمھیدات 
 فاصلھ گیری فیزیکی را پیوستھ با جدیت رعایت کنند.

ندن در خانھ در راستای توصیھ ھای بھداشت عمومی است کھ دریافت کرده شھردار مایکل بی. ھنکاک گفت: «این حکم ما 
ایم و ھمچنین گفتگوھایی کھ با فرماندار و شھرداران کالن شھر داشتھ ایم.» «مردم و کسب و کارھا باید ھمچنان فاصلھ 

لھ گیری داوطلبانھ اصال کافی گیری فیزیکی را با جدیت ادامھ دھند تا بر شیوع ویروس تاثیر بگذارند. بی پرده بگویم، فاص
 نیست.» 

برای اطالعات تکمیلی، شامل فھرست کامل استثناھا، حکم بھداشت عمومی پیوست شده را مشاھده کنید. برای تازه ترین 
 رجوع کنید.  denvergov.orgدنور، بھ  COVID-19اخبار در جریان مربوط بھ پاسخ 

 : COVID-19در خبرھای دیگر پیرامون پاسخ جاری بھداشت عمومی دنور بھ ھمھ گیری   

تجاری متشکل از متخصصان مالی و اقتصادی کلیدی شھر در حال جمع آوری داده ھای بھ سرعت  یک کارگروه •
درحال تحول درباره تاثیرات ھمھ گیری بر کسب و کارھا و کارفرمایان، و در عین حال تسریع توسعھ کمک  

 ھای نقدی و سایر ابزارھا است؛
 

ل حاضر مشغول دورکاری ھستند، کھ از % کارکنان در حا80بھ گزارش شھر و شھرستان دنور، حدود  •
% در کسب و کارھای کلرادو بھ منظور 50تقاضای فرماندار مبنی بر کاھش نیروی کاری در محل بھ زیر 

mailto:JIC_news@denvergov.org
mailto:JIC_news@denvergov.org
mailto:JIC_news@denvergov.org
https://www.denvergov.org/content/denvergov/en.html


 تامین عملیات ھای ضروری نیز بیشتر است؛ و،
 

 ) و ارزیابی موجودی فعلی است.PPEدنور بھ طور فعال در حال تامین تدارکات تجھیزات حفاظت فردی ( •
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