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ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ
ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻓوری
ﺟﻣﻌﮫ 3 ،آورﯾل 2020

دﻧور در ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺗراﻓﯾﮏ ﻋﺑوری را در ﺑرﺧﯽ ﺟﺎده ھﺎی ﻣﻌﯾن
ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد
دﻧور  -اداره ﺣﻣل و ﻧﻘل و زﯾرﺳﺎﺧت دﻧور ﺗراﻓﯾﮏ ﻋﺑوری را در ﺑرﺧﯽ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﻌﯾن ﺑﮫ طور ﻣوﻗت ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓﺿﺎی
ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﺳﺎﮐﻧﺎن دﻧور اﯾﺟﺎد ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎده روی ،دوﭼرﺧﮫ ﺳواری و دوﯾدن
ﺑﭘردازﻧد .اﯾن ﻓﺿﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﺗردد ﺧودرو در آن اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻣردم اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دھد از ﻓﺿﺎی ﺑﯾرون ﻟذت ﺑﺑرﻧد
و در وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺎ راﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای ﭘﯾﺎده روی ،دوﭼرﺧﮫ ﺳواری ﯾﺎ ھواﺧوری از ﻣﻧزل ﺧﺎرج ﺷوﻧد .ﺷﮭر اﻣﯾد دارد ﺑﺎ
ﺗﻌطﯾﻠﯽ رﺳﻣﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻋﺑوری ﺧودروھﺎ در ﺑرﺧﯽ ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺗواﻧد ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ اﻗداﻣﺎت ﭼﺷم اﻧداز ﺻﻔر در راﺳﺗﺎی اﯾﺟﺎد ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی اﯾﻣن
ﺑرای ھﻣﮫ ،ﺗﺟرﺑﮫ اﯾﻣن ﺗری را در اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻣوم ﻗرار دھد.
ﺟﺎده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗراﻓﯾﮏ ﻋﺑوری در آﻧﮭﺎ از ﺷﻧﺑﮫ 4 ،آورﯾل ﺗﻌطﯾل ﺧواھد ﺑود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
ﻣﺣﻠﮫ ﮐﭘﯾﺗول ھﯾل )(Capitol Hill
 oﺧﯾﺎﺑﺎن  E. 11thاز ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻟﯾﻧﮑﻠن ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎﻣﺑوﻟت )(Humboldt
ﻣﺣﻠﮫ اﺳﻠون ﻟﯾﮏ )(Sloan Lake
 oﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾرون ﭘﻠﯾس ) (Byron Placeاز ﺧﯾﺎﺑﺎن زﻧوﺑﯾﺎ ) (Zenobiaﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﺗوارت
 oﺧﯾﺎﺑﺎن اﺳﺗوارت از ﺧﯾﺎﺑﺎن  24ﺗﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن 21
ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﻧورث ﮐﭘﯾﺗول ھﯾل/ﺳﯾﺗﯽ ﭘﺎرک وﺳت
 oﺧﯾﺎﺑﺎن  E. 16thاز ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻟﯾﻧﮑﻠن ﺑﮫ ﮔردﺷﮕﺎه ﺳﯾﺗﯽ ﭘﺎرک )(City Park Esplanade
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺟﮭت اﻧﺟﺎم اﯾن طرح در دﺳت ﺑررﺳﯽ اﺳت و در روزھﺎی آﺗﯽ ﻓﮭرﺳت آﻧﮭﺎ در ﺑﺧش  COVID-19وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭر
ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.denvergov.orgﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﺷد .ﻣﺣﻠﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗراﮐم ﺟﻣﻌﯾت در آﻧﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗر اﺳت و ﻧﯾﺎز ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻓﺿﺎ دارﻧد و
ﮐﺎرﺑری ﭘﺎرک ھﺎی ﻣﺟﺎور اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ و ظرﻓﯾت آﻧﮭﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﻣﯾل ﺷدن اﺳت ،ﻣﻧﺎطﻘﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در اوﻟوﯾت ﺑررﺳﯽ ﻗرار دارﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﺷﮭر ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘﺎرک ﯾﺎ ﮔردﺷﮕﺎه ﻧدارﻧد در اوﻟوﯾت ﻗرار دارﻧد.
ﻋﻠﯾرﻏم ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﺗراﻓﯾﮏ ﻋﺑوری در ﺟﺎده ھﺎ ،دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣﻠﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺳر ﺧواھد ﺑود ،ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﮐﮫ اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ
ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑﮫ ﻣﻘﺻدی واﻗﻊ در طول اﯾن ﻣﻌﺎﺑر ﺑروﻧد اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺧواھﻧد داﺷت .از اﻓراد ﺳواره ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷود در
اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﺳرﻋت ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺎﯾﯾن و رﻋﺎﯾت اﺣﺗﯾﺎط ھﺎی ﮐﺎﻣل راﻧﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻌﺎﺑر ﺗﻌطﯾل ﻣﺟﺎز ﺧواھد ﺑود ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
 oﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﮐم ﺳرﻋت ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺎده روی ،دوﭼرﺧﮫ ﺳواری و دوﯾدن .اﻓراد ﺑﺎﯾد ﻓﺎرغ از ﺷﯾوه ﻋﺑور و ﻣرور ،ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔﯾری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﺣﺗﺎط ﺑﺎﺷﻧد.
 oﺧودروھﺎی اورژاﻧﺳﯽ و اﻓرادی ﮐﮫ در اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ دارﻧد.
 oاﻓرادی ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﺟﺎم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿروری ﮐﺳب و ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﭘﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯾرون ﺑر ﮐﮫ در اﯾن ﺧﯾﺎﺑﺎن
ھﺎ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﻧﯾز اﺟﺎزه دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﺑر را دارﻧد.

o

ﭘﺎرک در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﺟﺎز اﺳت .اﻣﺎ دﻧور ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﭘﺎرک در ﻣﺣدوده ﺷﯾرھﺎی آﺗش ﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﻧﺎطﻖ ﺗوﻗف ﻣﻣﻧوع،
ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎرﮔﯾری ،و ﺟﻠوی ﻣﻌﺎﺑر و ﮐوﭼﮫ ھﺎ را اﻋﻣﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺻوص ﻣﻘررات ﺟﺎری ﭘﺎرک در
وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭر ﻣوﺟود اﺳت.

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻏﯾرﻣﺟﺎز در اﯾن ﻣﻌﺎﺑر ﺗﻌطﯾل ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻣوارد ﻣﺣدود ﻧﻣﯽ ﺷود:
 oﺗﺟﻣﻌﺎت ﮔروھﯽ
 oﭘﯾﮑﻧﯾﮏ
 oﺑرﭘﺎ ﮐردن ﻣﯾز ،ﺻﻧدﻟﯽ ،ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺎزی ،ﻏﯾره.
اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد دﻏدﻏﮫ ھﺎ ﯾﺎ ﺳواﻻت ﺧود را در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑری اﯾن ﻣﻌﺎﺑر ﺑﺎ ﺷﻣﺎره  311در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری زﺑﺎﻟﮫ ،رﻓﺗﮕری ﺧﯾﺎﺑﺎن و ﺑرﻓروﺑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن در اﯾن ﻣﻌﺎﺑر ﺗﻌطﯾل ﻣوﻗت اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺣﮑم
»در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد« اﯾﺎﻟت ﮐﻠرادو ،ﺟﺎده ھﺎ ﺗﺎ اطﻼع ﺛﺎﻧوی ﺗﻌطﯾل ﺧواھد ﺑود.
اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﺧﺻوص ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣﻌﺎﺑر در ﺑﺧش  COVID-19وﺑﺳﺎﯾت ﺷﮭر ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ  www.denvergov.orgﯾﺎ از طرﯾﻖ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  311اراﺋﮫ ﺧواھد ﺷد.
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