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 بیانیھ مطبوعاتی
 جھت انتشار فوری

 
 2020آوریل  6دوشنبھ،  

 

اعمال قانون دنور حکم ماندن در خانھ را تمدید می کند، شھر ھمچنان بھ خدمت رسانی و 
 ادامھ می دھد

بھداشت عمومی شھر و » در خانھ بمانید«) حکم Michael B. Hancockدر تاریخ حاضر، شھردار مایکل بی. ھنکاک ( -دنور 
آوریل تمدید می کند و  30تمدید کرد. شھر ھمچنین ممنوعیت تجمعات انبوه را تا  2020آوریل  30شھرستان دنور را تا تاریخ 

 منتشر خواھد کرد. denvergov.orgملیات ھای اضطراری را بھ صورت روزانھ در گزارش وضعیت ع

بسیار مفتخرم و قدردانی می کنم از تمامی ساکنان دنور کھ در خانھ می مانند و فاصلھ «شھردار ھنکاک در ضمن تمدید حکم گفت:  
بوده است، اما با توجھ بھ داده ھای حاضر و گذاری فیزیکی را رعایت می کنند. می دانم این وضعیت برای عده زیادی دشوار 

در اجتماع ما و در سطح کشور، این اقدامات ما را از این منحنی شیوع  COVID-19توصیھ ھای متخصصان در خصوص شیوع 
 »افراد تا حد امکان محافظت می کنند.تعداد ھرچھ بیشتر عبور می دھند و از سالمت 

آوریل تعیین شده بود. با تمدید حکم، شھر خدمت رسانی و اعمال قانون ھای مازادی را اجرا خواھد  11تاریخ انقضای حکم اولیھ  
کرد و شھردار از تمامی ساکنان تقاضا می کند در خانھ بمانند مگر برای کسب و کارھای ضروری یا فعالیت ھای ضروری، و با 

 ایمنی خود را حفظ کنند. COVID-19شت عمومی در وضعیت رو بھ وخامت جھان گیری رعایت دستورالعمل ھای حکم بھدا

 تا بھ امروز، در دنور:

 مورد برخورد با کسب و کارھا و ساکنان در خصوص رعایت حکم در خانھ ماندن صورت گرفتھ است 6090 •
 مورد ھشدار صادر شده است 1796 •
 مورد جریمھ صادر شده است 14 •

 برای اطالعات تکمیلی، شامل فھرست کامل استثناھا، حکم بھداشت عمومی پیوست شده را مشاھده کنید.

) گزارش وضعیت روزانھ را مطابق با دستورالعمل ھای فدرال برای مدیریت شرایط EOCمرکز عملیات ھای اضطراری ( 
وبسایت  تدارکات و ھماھنگی محلیفحھ اضطراری بھ صورت روزانھ آماده می کند. گزارش امروز پیوست شده و در ص

denvergov.org .موجود است 

اعضای رسانھ کھ تمایل دارند گزارش ھای روزانھ را از طریق ایمیل دریافت کنند باید اطالعات تماس خود را برای  
JIC_News@denvergov.org  19ارسال کنند. برای تازه ترین اخبار جاری مربوط بھ پاسخ-COVID  دنور، بھ
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