ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ
ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻓوری

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

دوﺷﻧﺑﮫ 6 ،آورﯾل 2020

دﻧور ﺣﮑم ﻣﺎﻧدن در ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺷﮭر ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ و اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون
اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد
دﻧور  -در ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺿر ،ﺷﮭردار ﻣﺎﯾﮑل ﺑﯽ .ھﻧﮑﺎک ) (Michael B. Hancockﺣﮑم »در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﯾد« ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺷﮭر و
ﺷﮭرﺳﺗﺎن دﻧور را ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  30آورﯾل  2020ﺗﻣدﯾد ﮐرد .ﺷﮭر ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻣﻧوﻋﯾت ﺗﺟﻣﻌﺎت اﻧﺑوه را ﺗﺎ  30آورﯾل ﺗﻣدﯾد ﻣﯽ ﮐﻧد و
ﮔزارش وﺿﻌﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی اﺿطراری را ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ در  denvergov.orgﻣﻧﺗﺷر ﺧواھد ﮐرد.
ﺷﮭردار ھﻧﮑﺎک در ﺿﻣن ﺗﻣدﯾد ﺣﮑم ﮔﻔت» :ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺗﺧرم و ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧم از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن دﻧور ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد و ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﮔذاری ﻓﯾزﯾﮑﯽ را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣﯽ داﻧم اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑرای ﻋده زﯾﺎدی دﺷوار ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ داده ھﺎی ﺣﺎﺿر و
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن در ﺧﺻوص ﺷﯾوع  COVID-19در اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺎ و در ﺳطﺢ ﮐﺷور ،اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﺎ را از اﯾن ﻣﻧﺣﻧﯽ ﺷﯾوع
ﻋﺑور ﻣﯽ دھﻧد و از ﺳﻼﻣت ﺗﻌداد ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد«.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﺿﺎی ﺣﮑم اوﻟﯾﮫ  11آورﯾل ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑود .ﺑﺎ ﺗﻣدﯾد ﺣﮑم ،ﺷﮭر ﺧدﻣت رﺳﺎﻧﯽ و اﻋﻣﺎل ﻗﺎﻧون ھﺎی ﻣﺎزادی را اﺟرا ﺧواھد
ﮐرد و ﺷﮭردار از ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد ﻣﮕر ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎرھﺎی ﺿروری ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺿروری ،و ﺑﺎ
رﻋﺎﯾت دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﺣﮑم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در وﺿﻌﯾت رو ﺑﮫ وﺧﺎﻣت ﺟﮭﺎن ﮔﯾری  COVID-19اﯾﻣﻧﯽ ﺧود را ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد.
ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،در دﻧور:
•
•
•

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

ﺑرای اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،ﺷﺎﻣل ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣل اﺳﺗﺛﻧﺎھﺎ ،ﺣﮑم ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾوﺳت ﺷده را ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد.
ﻣرﮐز ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی اﺿطراری ) (EOCﮔزارش وﺿﻌﯾت روزاﻧﮫ را ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻓدرال ﺑرای ﻣدﯾرﯾت ﺷراﯾط
اﺿطراری ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮔزارش اﻣروز ﭘﯾوﺳت ﺷده و در ﺻﻔﺣﮫ ﺗدارﮐﺎت و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻣﺣﻠﯽ وﺑﺳﺎﯾت
 denvergov.orgﻣوﺟود اﺳت.
اﻋﺿﺎی رﺳﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﯾل دارﻧد ﮔزارش ھﺎی روزاﻧﮫ را از طرﯾﻖ اﯾﻣﯾل درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد ﺑﺎﯾد اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﺧود را ﺑرای
 JIC_News@denvergov.orgارﺳﺎل ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺗﺎزه ﺗرﯾن اﺧﺑﺎر ﺟﺎری ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺦ  COVID-19دﻧور ،ﺑﮫ
 denvergov.orgرﺟوع ﮐﻧﯾد.
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