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डेन्भर सहर र काउन्ट�को को�भड-19 अपडेट 

मेयरद्वारा घरमै बस्न आदेश जार�  

डेन्भर, CO –  मेयर Michael B. Hancock ल ेआज एक नयाँ जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आदेश जार� गनुर्भयो 
जसमा मंगलबार बेलुका 5 बजे बाट कायार्न्वयन हुन ेगर� डेन्भर सहर र काउन्ट�मा घरमै बस्न ेआदेश 

�दइएको छ । आदेश अ�प्रल 10 सम्म लाग ूहुनेछ र आवश्यकता अनुसार थप गनर् स�कनेछ । को�भड-19 

महामार� झन ्खराब हँुदै जाँदा मयेरल ेसम्पूणर् समदुायका बा�सन्दाहरू र व्यवसायहरूलाई घरमा बस्न े

मागर्दशर्नहरू प�हलेको भन्दा बढाउन अ�पल गनुर्भएको छ ।  

आदेश अनुसार डेन्भर सहर र काउन्ट�का सम्पूणर् मा�नसहरू घरमा बस्नुपछर्  र व्यवसायहरूल ेसम्भव 

भएसम्म घरवाट काम गन� र सामानहरू डे�लभर गन� नी�त अवलम्बन गनुर्पछर् । यो आदेशल ेडेन्भर मेट्रो 
�ेत्रीय नगरपा�लकाहरूलाई जनस्वास्थ्य व्यवसायीहरूको मत अपनाउनको ला�ग प�न आह्वान गरेको छ 

�क सब ैव्यिक्तहरूल,े स्वास्थ्य र कुशलता प्रवद्र्धन गनर् आवश्यक पन� ग�त�व�धहरू मात्र ैसंचालन गरून ्

भन्नका ला�ग सम्पूणर् पहलहरू ग�रनुपछर् , जस्तै खानकुेरा प्राप्त गन�, औष�ध प्राप्त गन�, र/वा �हडं्ने, 
हाइ�कंग गन� वा दौडने जस्ता बा�हर� ग�त�व�धमा संलग्न हुने, र भौ�तक दरू� अभ्यासहरूको सख्त पालना 
गनर् जार� गन� । 

“यो घरमै बस्ने आदेशल ेहामील ेप्राप्त गरेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी सल्लाहहरूका साथै गभनर्र र मेट्रो 
मेयरहरूसँगको जार� वातार्लाई सम्बोधन गछर् ,” मेयर Michael B. Hancock ल ेभन्नुभयो । “यो 
भाइरसको फैलावटमा प्रभाव पानर्का ला�ग मा�नसहरू र व्यवसायहरूल ेभौ�तक दरू� कायम गन� कुरालाई 

गम्भीरतापूवर्क �लनु आवश्यक छ ।  स्पष्टरूपमा भन्नपुदार्, स्वेिच्छक रूपमा दरू� कायम गरेर पु�दन ।” 
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थप जानकार�का ला�ग संग्लग्न ग�रएको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी आदेश हेनुर्होस,् जसमा छूटहरूको पूणर् 
सूची समावेश ग�रएको छ । डेन्भरको को�भड-19 प्र�त�क्रया बारे जार� अपडेटहरू प्राप्त गनर् 
denvergov.org मा जानुहोस ्।  

को�भड-19 माहामार� प्र�तको सहरको जार� जनस्वास्थ्य सम्बन्धी प्र�त�क्रयाको अक� समाचारमा: 

• सहरका प्रमुख आ�थर्क तथा �व�ीय व्यवसायीहरू �मलरे बनेको एक व्यवसाय कायर्दलल े

महामार�ल ेव्यवसाय र कमर्चार�मा पारेको प्रभावको बारेमा व्यापक रूपमा �वक�सत हँुदै गरेको 
डेटा संकलन गद�छ साथै नगद सहायता र अन्य उपकरणहरूको �वकास प�न तीव्ररूपमा ट्रयाक गद� 
छ; 
 

• कोलोराडोका व्यवसायहरूल ेआफ्नो अत्यावश्यक कारवाह�हरू सु�निश्चत गनर्का ला�ग 50% 

भन्दा बढ� कायर्दल स्थलगतरूपमा नराखोस ्भन्न ेगभनर्रको अनुरोध भन्दा बढ� डेन्भर सहर 
तथा काउन्ट�ल ेआफ्ना झन्डै 80% कमर्चार�हरू घरबाटै काम ग�ररहेका छन ्भन्न े�रपोटर् गरेको 
छ; र, 
 

• डेन्भरले व्यिक्तगत सुर�ा उपकरण (PPE) को सप्लाइहरू स�क्रय रूपमा ख�रद ग�ररहेको छ र 
हाल भएको वस्तुसूचीको मूल्यांकन ग�ररहेको छ । 
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