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ጋዜጣዊ መግለጫ
እንደደረሰ ወድያው ይፋ የሚደረግ
አርብ፣ ኤፕሪል 3, 2020

በዴንቨር በአሁኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት አካላዊ ርቀትን የመጠበቅ ህግን ለማስፈፀም የተመረጡ
መንገዶችን አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች በጊዜያዊነት ሊዘጋ ነው
ዴንቨር- የዴንቨር የትራንስፖርት እና የመሠረተ ልማት መምሪያ የዴንቨር ኗሪዎች አካላዊ ርቀታቸውን በመጠበቅ በእግር የመንሸራሸሪያ፣
ብስክሌት የመጋለቢያ እና የመሮጫ የበለጠ ቦታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የተመረጡ መንገዶችን አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች
በጊዜያዊነት ሊዘጋ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ መኪኖች የማይጠቀሙበት ተጨማሪው መንገድ ኗሪዎች በዚህ የወረርሽኝ ጊዜ ውጭ ወጥተው ዘና
ለማለት እና ለመንሸራሸር፣ ብስክሌት ለመጋለብ ወይም ንፁህ አየር ለመቀበል የበለጠ ምቾት እንዲሰማቸው ያደርጋል፡፡ አቋርጠው
ለሚሄዱ መኪኖች አንዳንድ አካባቢዎችን በይፋ በመዝጋት ከተማው ለሁሉም ሰው ደሀንነታቸው የተጠበቀ መንገዶች ማቅረብን ዓላማ
ካደረገው ከራዕይ ዜሮ ጥረቱ ጋር በማቀናጀት ለሁሉም ሰው ደህንነታቸው የተጠበቀ መንገዶች እንዲኖሩ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋል፡፡
ቅዳሜ፣ ኤፕሪል 4 አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች ዝግ የሚሆኑት መንገዶች የሚከተሉት ናቸው፡
ካፒቶል ሂል አካባቢ
o E. 11th Avenue ከ Lincoln Street እስከ Humboldt Street
ስሎዋን ሌክ አካባቢ
o Bryon Place ከ Zenobia Street እስከ Stuart Street
o Stuart Street ከ 24th Avenue እስከ 21st Avenue
ከኖርዝ ካፒቶል ሂል/ሲቲ ፓርክ ዌስት አካባቢ
o E. 16th Avenue ከ Lincoln Street እስከ City Park Esplanade
ተጨማሪ አካባቢዎች ለትግበራ ቅኝት እየተደረገባቸው ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ በከተማው ድረ ገፅ www.denvergov.org
ላይ ለኮቪድ-19 በተሰጠው ቦታ የሚዘረዘሩ ይሆናል፡፡ በመጀመሪያ የሚታዩ አካባቢዎች ክፍት ቦታ የበለጠ የሚፈለግባቸው እና
በአካባቢው የሚገኙ መናፈሻዎችን ከፍተኛ ጠቀሜታ ላይ በመዋል የማስተናገድ አቅማቸው የሞላ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ያላቸው
አካባቢዎች ናቸው፡፡ መናፈሻ ወይም መንገድ በቅርብ የሌላቸው የከተማው አካባቢዎችም ቅድሚያ ያገኛሉ፡፡
መንገዶቹ አቋርጠው ለሚሄዱ መኪኖች ዝግ በሚሆኑበት ጊዜ፣ በመንገዱ ዳር ለሚኖሩ ሰዎች ወይም በተዘጋ መንገድ ላይ ወደሚገኝ
መዳረሻ መሄድ ለሚፈልጉ ሰዎች መንገዱን መጠቀም ይችላሉ፡፡ መኪና ውስጥ የሚገኙ ሰዎች በጣም በዝግታ እንዲሄዱ እና በእነዚህ
የጋራ መንገዶች ላይ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ፡፡
አቋርጠው ለሚያልፉ መኪኖች የተከለከሉ መንገዶች ላይ ማድረግ የሚፈቀዱ ተግባራት የሚከተሉትን ይጨምራሉ፡
o መንሸራሸር፣ ብስክሌት መጋለብ እና መሮጥን ጨምሮ ዝቅተኛ ፍጥነት ያላቸው ተግባራት፡፡ ሰዎች አካላዊ ርቀታቸውን
መጠበቅ እና በማንኛውም የመጓጓዣ ዘዴ ቢጠቀሙ አንዳቸው ለሌላቸው ማሰብ ይገባቸዋል፡፡
o የአደጋ ጊዜ ተሸከርካሪዎች እና መንገዱ ላይ የሚኖሩ ሰዎች እንዲያልፉ ይፈቀድላቸዋል፡፡
o በመንገዱ ላይ የሚጀምሩ ወይም የሚያልቁ አቅርቦቶችን የማድረስ እና ከሚዘጋጁበት ቦታ ውጪ ጥቅም ላይ የሚውሉ
ምግቦችን ትዕዛዝ መቀበልን የመሳሰለ አስፈላጊ የንግድ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ሰዎች መንገዱን እንዲጠቀሙ
ይፈቀድላቸዋል፡፡
o መንገድ ላይ መኪና ማቆም ይፈቀዳል፡፡ ይሁን እንጂ በዴንቨር የእሳት አደጋ መከላከያ መኪና መንቀሳቀሻ ዞኖች፣ መቆም
የማይቻልባቸው ዞኖች፣ መጫኛ ዞኖች፣ መንገዶች እና የውስጥ ለውስጥ መንገዶች ላይ መኪና የማቆም ክልከላ አሁንም
ተግባራዊ በመሆን ላይ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ጊዜ ስላሉት የመኪና ማቆሚያ ደንቦች የበለጠ መረጃ በከተማው ድረ ገፅ ላይ
ማግኘት ይቻላል፡፡

በእነዚህ አቋርጠው ለሚያልፉ መኪኖች ዝግ በሆኑ መንገዶች ላይ ማድረግ የማይፈቀዱ ተግባራት የሚከተሉትን የሚያካትቱ ሲሆን
በእነርሱ ብቻ አይወሰኑም፡
o በቡድን መሰባሰብ
o ሽርሽር
o ጠረጴዛዎች፣ ወንበሮች፣ የመጫወቻ እቃዎች፣ ወዘተ ማዘጋጀት፡፡
በእነዚህ መንገዶች አጠቃቀም ላይ ስጋት ወይም ጥያቄ ያላቸው ሰዎች 311 ላይ በመደወል መጠየቅ ይችላሉ፡፡
ቆሻሻ የመሰብሰብ፣ መንገዶችን የመጥረግ እና በረዶ የማንሳት በእነዚህ በጊዜያዊነnት በተዘጉት መንገዶች ላይ አሁንም ተግባራዊ
ይሆናል፡፡ ከኮሎራዶ ግዛት ከቤት የመቆየት ትዕዛዝ ጎን ለጎን ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪወጣ ድረስ መንገዶቹ ዝግ ሆነው ይቆያሉ፡፡
በመንገዶች መዘጋት ላይ የበለጠ መረጃ በከተማው ድረ ገፅ www.denvergov.org ላይ ለኮቪድ-19 በተሰጠው ቦታ ይሰጣል ወይም
311 ላይ በመደወል ይገኛል፡፡
###

