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तरु
ु न्तै जार�को ला�ग
सोमबार, अ�प्रल ६, २०२०

डेन्भरले घरमा बस्ने आदे श �वस्तार गछर् , शहरले सेवामा पहुँच नहुनेलाई पहुँच �दन्छ र कडाईको साथ
�नयम लागु गछर्

ड◌ेन्भर- तरु
ु न्तै लागु हुनेग�र, मेयर माईकल बी हानककले शहर तथा डेन्भर काउन्ट�को घरमा बस्ने

सावर्ज�नक स्वास्थ्य आदे श अ�प्रल ३०, २०२० को सम्मको ला�ग थप गद� छन ् । शहर अ�प्रल ३० दे �ख
ठूलो जमघटमा प्र�तबन्ध थप प�न ग�ररहे को छ र यसको दै �नक आपातकाल�न सञ्चालन िस्थ�त �रपोटर्

denvergov.org मा पोस्ट गनर् सरु
ु गन�छ ।

"म डेन्भरका घरम◌ा बसि◌रहनभ
ु एका र भौ�तक दरू �को अभ्यास ग�ररहनभ
ु एका सबै बा�सन्दाहरुको

ला�ग धेरै गवर् गदर् छु र आभार� रहे को छु," मेयर हानककले आदे श लम्ब्याउँ दै भने । “मलाई थाहा छ

यसले धेरैजनाको ला�ग सिजलो गराएको छै न, तर वतर्मान तथ्याङ्क र हाम्रो समद
ु ाय र दे शभ�रबाट

को�भड-१९ को प्रसारको बारे मा फैलाएका �वशेष�हरूको सल्लाह �दएर, यी कायर्हरुले हामीलाई यस
रे खाको अक� प�मा ल◌ैजानेछ र सकेसम्म धेरै मा�नसहरुको स्वास्थ्य र�ा गन�छ ।"

वास्त�वक आदे शको समय म्याद अ�प्रल 11 मा समाप्त हुनेग�र रा�खएको �थयो । यस आदे श

थपेस◌ँग◌ै, शहरले अ�त�रक्त पहुँच तथा कायार्न्वयन कायर्क्रम सञ्चालन गन�छ �कनभने मेयरले सबै

बा�सन्दाहरुलाई आवश्यक व्यवसाय वा आवश्यक �क्रयाकलापहरुभन्दा बाहे क घरमा बस्न, को�भड-१९
महामार�ले अवस्था झनै �ब�ग्ररहे को बेला सावर्ज�नक स्वास्थ्य मागर्�नद� �शका पालना गरे र सरु ��त रहन
आग्रह गरे का छन ् ।

आज सम्म, डेन्भरको �नम्न अवस्था रहे को छ:
o घरमा बस्ने आदे श पालना गन� बारे मा व्यवसायहरू र बासि◌न्दाहरूसँग 6,090 जनाको
सम्पकर् रहे को छ

o 1,796 चेतावनी जार� ग�रयो

o 14 सामान्य अपराधको ला�ग अदालतमा सच
ू नाहरु जार�
अपवादहरूको पण
ू र् सच
ू ी स�हत, अ�त�रक्त जानकार�को ला�ग यहाँ संलग्न सावर्ज�नक स्वास्थ्य आदे श

हे नह
ुर् ोस ् ।

शहरको इमज�न्सी अपरे सन्स सेन्टर (EOC) ले आपतकाल�न अवस्थाको व्यवस्थापनका ला�ग संघीय
मागर्�नद� शन अनुसार दै �नक अवस्था �रपोटर् दै �नक तयार गछर् । आजको �रपोटर् संलग्न रहे को छ र

denvergov.org को स्थानीय तयार� तथा समन्वय पष्ृ ठमा उपलब्ध रहे को छ ।

दै �नक रुपमा ईमेलबाट �रपोटर् प्राप्त गनर् चाहने �म�डया सदस्यहरुले आफ्नो सम्पकर् जानकार�

JIC_News@denvergov.org मा प्रदान गनुप
र् दर् छ । डेन्भरको को�भड-१९ प्र�त�क्रयाको बारे मा हालै
भइरहे को अपडेटको ला�ग denvergov.org मा हे नह
ुर् ोस ् ।
###

