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الجسدي قواعد التباعد  وسط مؤقتًا أمام حركة المرورمحددة إغالق طرق دنفر على وشك 

   COVID-19 بوباءالخاصة 
 

تغلق وزارة النقل والبُنى التحتیة في دنفر شوارع محددة أمام حركة المرور بصورة مؤقتة لتوفیر مساحة أكبر لسكان  - دنفر
وسیسمح ھذا المكان اإلضافي، الذي ال یستخدم  .دنفر للمشي وركوب الدراجات والركض امتثاالً لمتطلبات التباعد الجسدي

، لألشخاص باالستمتاع بالھواء الطلق والشعور براحة أكبر في الخروج للمشي أو ركوب الدراجة تحالیًا لحركة مرور السیارا
، في توفیر اتالمركب وتأمل المدینة من خالل إغالق بعض المناطق رسمیًا أمام حركة مرور أو الھواء النقي خالل ھذه الفترة.

لتوفیر شوارع أكثر   Vision Zeroمشروع متعدد الجنسیات لسالمة المرور على الطرقال تجربة أكثر أمانًا تتماشى مع جھود
 .أمانًا للجمیع

 
 :أبریل ھي 4الطرق التي ستغلق حركة المرور یوم السبت 

 حي الكابیتول ھیل         
 o           من شارع لینكولن إلى شارع ھامبولدت  11الجادة 

 حي بحیرة سلون        
 O         مكان بریون من شارع زنوبیا إلى شارع ستیوارت 
 o          21إلى الجادة  24شارع ستیوارت من الجادة 

 مدینة سیتي بارك  أحیاء/  نورث كابیتال ھیل       
 o         الجادةE. 16th  من شارع لینكولن إلى متنزه سیتي بارك 
 
 في COVID-19  وباء ضمن مناطقالمزید من المواقع من أجل التنفیذ وسیتم إدراجھا  استعراضفي األیام المقبلة تم یسو

التي یتم النظر إلیھا أوالً ھي األحیاء ذات الكثافة  إن المناطق .www.denvergov.org على على اإلنترنتموقع المدینة 
یتم و إلیھا. لوصولإمكانیة لالسكانیة األكبر حیث توجد حاجة أكبر للمساحة وحیث تشھد الحدائق المجاورة استخداًما كبیًرا و

 .أیًضا إعطاء األولویة لمناطق المدینة التي ال یمكنھا الوصول الفوري إلى متنزه أو ممر
 

، مما یعني السماح لألشخاص الذین یعیشون في بالوصول المحلي مسموح  ، سیظلتم إغالق الطرق أمام حركة المرورسیبینما 
یتم حث الناس في السیارات على و .، بالوصولوجھة على امتداد الطریق المغلق الشارع ، أو الذین یحتاجون إلى الوصول إلى

 .في ھذه الشوارع المشتركةوتوخي الحذر الشدید  شدید السیر ببطء
 

 :تشمل األنشطة التي سیتم السماح بھا على امتداد ھذه الطرق المغلقة أمام حركة المرور ما یلي
O      ویجب على الناس الحفاظ على التباعد الجسدي وأن .أنشطة منخفضة السرعة بما في ذلك المشي وركوب الدراجات والجري

 .البعض بغض النظر عن وسیلة السفریراعي بعضھم 
 o    سیارات الطوارئ واألشخاص الذین یعیشون في الشارع یسمح لھم بالوصول. 

 
O     التي تبدأ أو تنتھي  األطعمة الجاھزة طلبات التسلیم أو عملیاتیُسمح أیًضا لألشخاص الذین یقومون بأنشطة تجاریة ضروریة مثل

 .بالوصول إلى الطریق، عند التمدد

about:blank
about:blank


 
O    ومنطقة حظر توقف، ومناطق المیاه ومع ذلك، ال تزال دنفر تفرض مناطق تطھیر صنبور . یُسمح بوقوف السیارات في الشارع ،

على موقع المدینة على  الحالیة وقوف السیارات قواعدویمكن العثور على مزید من المعلومات حول  .التحمیل، ومداخل وأزقة محظورة
 .اإلنترنت

 
 :تشمل األنشطة غیر المسموح بھا على ھذه االمتدادات المغلقة أمام حركة المرور، على سبیل المثال ال الحصر

   o تجمعات جماعیة 
 o    التنزه 
 o    وضع الطاوالت والكراسي ومعدات اللعب وما إلى ذلك. 

 
 .311لدیھم مخاوف أو أسئلة حول استخدام ھذه الطرق االتصال على رقم یمكن لألشخاص الذین 

 
وستظل الطرق مغلقة حتى إشعار آخر، بما  .ستستمر أنشطة جمع القمامة وكنس الشوارع وجرف الثلج في ھذه الطرق المغلقة مؤقتًا

 .یتماشى مع نظام البقاء في المنزل في والیة كولورادو
 

 على اإلنترنتموقع المدینة على  على COVID-19  انتشار وباء مناطقومات حول إغالق الطرق في سیتم توفیر مزید من المعل
www.denvergov.org    311أو عن طریق االتصال بالرقم. 
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