1437 Bannock St.
Denver, CO 80202
p: 720.865.7695
JIC_news@denvergov.org

Thông Cáo Báo Chí
Phát Hành Ngay
Thứ Sáu, ngày 3 Tháng Tư, 2020

Denver Tạm Thời Đóng Cửa Một Số Tuyến Đường Theo Quy Định
Giãn Cách Xã Hội Do Dịch Bệnh COVID-19
DENVER – Sở Vận Tải và Hạ Tầng của Denver hiện đang tạm thời đóng cửa một số tuyến phố
có chọn lựa không cho phép xe cộ đi qua để tạo nhiều không gian hơn cho cư dân Denver đi
bộ, đi xe đạp và chạy bộ trong khi tuân thủ những yêu cầu về giãn cách xã hội. Không gian bổ
sung này, hiện đang cấm xe hơi lưu thông, sẽ cho phép mọi người tận hưởng các hoạt động
ngoài trời và cảm thấy thoải mái hơn khi ra ngoài đi bộ, đi xe đạp hoặc hít thở không khí trong
lành trong thời gian này. Bằng việc chính thức đóng cửa một số khu vực không cho phép xe cộ
lưu thông, thành phố hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm an toàn hơn phù hợp với những
nỗ lực trong Tầm Nhìn Không Tai Nạn của mình để mang lại những đường phố an toàn hơn
cho tất cả mọi người.
Các tuyến phố sẽ bị đóng không cho xe cộ lưu thông vào thứ Bảy, ngày 4 tháng Tư, là:
Khu Capitol Hill
o E. 11th Avenue từ phố Lincoln Street đến Humboldt Street
Khu Sloan Lake
o Bryon Place từ phố Zenobia Street đến phố Stuart Street
o Stuart Street từ 24th Avenue đến 21st Avenue
Các Khu North Capitol Hill/City Park West
o E. 16th Avenue từ phố Lincoln Street đến City Park Esplanade
Nhiều địa điểm khác hiện đang được xem xét để đóng cửa và sẽ được thông báo trong khu vực
COVID-19 trên trang web của thành phố tại www.denvergov.org trong những ngày tới. Những
khu vực được xem xét đầu tiên là những vùng có mật độ dân số lớn nơi có nhu cầu lớn hơn về
không gian và các công viên bên cạnh hiện đang được sử dụng nhiều và đang hết công suất.
Các khu vực của thành phố không thể tiếp cận trực tiếp với một công viên hay đường mòn
cũng sẽ được ưu tiên.
Trong khi các tuyến đường sẽ bị đóng cửa, thì cư dân địa phương vẫn được phép sử dụng, có
nghĩa là những người sống trên đoạn đường đó, hoặc cần đến một nơi nằm trên đoạn đường
bị đóng cửa. Những người lái xe hơi được yêu cầu đi rất chậm và rất cẩn thận đối với những
đoạn đường sử dụng chung này.

Các hoạt động sẽ được phép thực hiện trên đoạn đường bị đóng cửa không cho xe cộ lưu
thông bao gồm:
o Các hoạt động tốc độ chậm bao gồm đi bộ, đạp xe, và chạy bộ. Mọi người cần duy
trì giãn cách xã hội và cẩn thận với nhau bất kể hình thức đi lại.
o Xe cấp cứu và những người sống trên tuyến phố đó được phép đi lại.
o Những người thực hiện các hoạt động thiết yếu như giao hàng hoặc nhận đơn hàng
bắt đầu hay kết thúc trên tuyến phố đó cũng được phép đi lại.
o Được phép đỗ xe trên phố. Tuy nhiên, Denver vẫn bắt buộc tuân thủ khoảng cách
với vòi nước cứu hỏa, không vực cấm đỗ xe, khu vực bốc dỡ hàng hóa, đường cấm
lái xe và các ngõ nhỏ. Có thể tìm hiểu thêm về các quy định đỗ xe hiện tại trên trang
web của thành phố.
Các hoạt động không được phép tiến hành trên các đoạn phố bị cấm xe cộ lưu thông bao gồm,
nhưng không hạn chế đối với:
o Tập trung các nhóm đông người
o Dã ngoại
o Đặt bàn, ghế, thiết bị vui chơi….vv.
Những người có băn khoăn hoặc thắc mắc về việc sử dụng các tuyến phố này xin liên hệ với
số 311.
Thu rác, quét phố, gạt tuyết vẫn được thực hiện trên các tuyến phố tạm thời đóng cửa. Những
tuyến đường này sẽ bị đóng cửa cho tới khi có thông báo khác, theo Lệnh Ở Trong Nhà của
Tiểu Bang Colorado.
Thông tin thêm về việc đóng cửa các tuyến phố sẽ được cung cấp trên khu vực COVID-19 trên
trang web của thành phố tại www.denvergov.org hoặc gọi số 311.
###

