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برخی جاده ھای معین دنور در خالل قوانین فاصلھ گذاری فیزیکی بھ طور موقت ترافیک عبوری را در 

 تعطیل می کند
 

اداره حمل و نقل و زیرساخت دنور ترافیک عبوری را در برخی خیابان ھای معین بھ طور موقت تعطیل می کند تا فضای  -دنور 
دن بیشتری برای ساکنان دنور ایجاد شود تا بتوانند با رعایت مقررات فاصلھ گذاری فیزیکی بھ پیاده روی، دوچرخھ سواری و دوی

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 

در راستای ایجاد خیابان ھای ایمن  چشم انداز صفرروھا در برخی مناطق بتواند ھمگام با اقدامات تعطیلی رسمی ترافیک عبوری خود
 برای ھمھ، تجربھ ایمن تری را در اختیار عموم قرار دھد.  

 
 آوریل تعطیل خواھد بود عبارتند از: 4جاده ھایی کھ ترافیک عبوری در آنھا از شنبھ، 

 
 )Capitol Hillمحلھ کپیتول ھیل (

o  خیابانthE. 11 ) از خیابان لینکلن بھ خیابان ھامبولتHumboldt( 
 )Sloan Lakeمحلھ اسلون لیک (

o ) خیابان بایرون پلیسByron Place) از خیابان زنوبیا (Zenobiaبھ خیابان استوارت ( 
o  21تا خیابان  24خیابان استوارت از خیابان 

 محلھ ھای نورث کپیتول ھیل/سیتی پارک وست
o  خیابانthE. 16 پارک ( از خیابان لینکلن بھ گردشگاه سیتیCity Park Esplanade( 

 
وبسایت شھر  COVID-19مکان ھای بیشتری جھت انجام این طرح در دست بررسی است و در روزھای آتی فھرست آنھا در بخش 

از بیشتری بھ فضا دارند و منتشر خواھد شد. محلھ ھایی کھ تراکم جمعیت در آنھا باالتر است و نی www.denvergov.orgبھ نشانی 
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.
 

اده ھا، دسترسی محلی ھمچنان میسر خواھد بود، بھ این معنا کھ افرادی کھ در این خیابان ھا علیرغم تعطیلی ترافیک عبوری در ج
ساکن ھستند یا نیاز دارند بھ مقصدی واقع در طول این معابر بروند اجازه دسترسی خواھند داشت. از افراد سواره تقاضا می شود در 

 یاط ھای کامل رانندگی کنند.این خیابان ھای مشترک با سرعت بسیار پایین و رعایت احت
 

 فعالیت ھایی کھ در این معابر تعطیل مجاز خواھد بود عبارتند از:
o  فعالیت 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.
o .خودروھای اورژانسی و افرادی کھ در این خیابان ھا زندگی می کنند اجازه دسترسی دارند 
o  افرادی 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.
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o شیرھای آتش نشانی، مناطق توقف ممنوع،  محدودهاست. اما دنور ھمچنان ممنوعیت پارک در  پارک در خیابان مجاز
در  مقررات جاری پارکمناطق بارگیری، و جلوی معابر و کوچھ ھا را اعمال می کند. اطالعات بیشتر در خصوص 

 وبسایت شھر موجود است.
 

 ن معابر تعطیل شامل موارد زیر است اما بھ این موارد محدود نمی شود:فعالیت ھای غیرمجاز در ای
o تجمعات گروھی 
o پیکنیک 
o .برپا کردن میز، صندلی، تجھیزات بازی، غیره 

 
 در میان بگذارند. 311افراد می توانند دغدغھ ھا یا سواالت خود را در ارتباط با کاربری این معابر با شماره 

 
، رفتگری خیابان و برفروبی ھمچنان در این معابر تعطیل موقت ادامھ خواھد داشت. مطابق با حکم فعالیت ھای جمع آوری زبالھ

 ایالت کلرادو، جاده ھا تا اطالع ثانوی تعطیل خواھد بود.» در خانھ بمانید«
 

یا از طریق  www.denvergov.orgوبسایت شھر بھ نشانی  COVID-19اطالعات بیشتر در خصوص تعطیلی معابر در بخش 
 ارائھ خواھد شد. 311شماره تلفن 
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