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አፕሪል 15, 2020 

  

የዴንቨር ማህበረሰብ በሺዎች የሚቆጠሩ ቁሳቁሶችን ወሳኝ የሚባሉ ሰራተኞችን ለመደገፍ በስጦታ ለገሰ 
በንግድ ሥራ የተሰማሩ፣ የማህበረሰብ ቡድኖች እና ነዋሪዎች አስፈላጊ የሚባሉ ቁሳቁሶችን ለግሰዋል 

 
ዴንቨር፦ከእጅ የተሰሩ የፊት መሸፈኛ እንዲሁም የህክምና ገዋኖችን፣ የዴንቨር ነዋሪዎች እና የንግዱ ማህበረሰቦች ወሳኝ የሚባሉ ሰራተኞችን ለመደገፍ 
በሺዎች የሚቆጠሩ ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶችን (PPE) ለግሰዋል፡፡ ከማህበረሰቡ ልገሳ በተጨማሪ ዴንቨር በሳምንት ውስጥ በመርከብ የተጫነ በጣም 
አስፈላጊ የሆነ ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እየተቀበለች ነው፡፡ በመርከብ የመጣው እቃ ውስጥ ለቀዶ ጥገና በጣም የሚጠቅሙ እንዲሁም N-95ማስኮች፣ 
ፊት መሸፈኛ እና ጓንቶች ይገኙበታል፡፡  
 
“በቀውስ ወቅት ሁሉም እገዛ ይፈልጋል“ ብለዋል የዴንቨር ከንቲባ Michael B. Hancock ፡፡ “ብዙ ሰዎች እቤታቸው ባሉበት በዚህ አስቸጋሪ ወቅት፣ 
ክህሎቶቻቸውን ጥቅም ላይ ለማዋል ጥረት ማድረግ ላይ ያሉትን አሊያም አዳዲስ ክህሎቶችን በመማር ወሳኝ የሚባሉ ሰራተኞቻችን የሚደግፉ ግለሰቦችን 
እና የንግዱን ማህበረሰብ ማድነቅ እፈልጋለሁ፡፡ በዚህ ለየት ባለ ወቅት የዴንቨር ነዋሪዎች አንድ ላይ ሰብሰብ ብለው አንዱ ሌላውን ለመደገፍ የሚያደረገው 
ጥረት ታላቅ ምሳሌ የሚሆን ነው“   
 
ዴንቨር አሁን ላይ ያለውን ፍላጎት ለማሟላት ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶችን የሚለግሱ ማህበረሰቦችን ማበረታቷን አሁንም ቀጥላበታለች፡፡ ከግለሰቦች፣ 
ከነጋዴዎች እና ማህበረሰብ ተኮር ከሆኑ ተቋማት በሺዎች የሚቆጠሩ ቁሳቁሶች መምጣት የቀጠሉ ሲሆን ስርጭቱም በጣም ወደሚያስፈልጋቸው ቦታዎች 
እንዲደርስ ይደረጋል፡፡    
 
ከዚህ በተጨማሪም ከተማዋ በዚህ ሳምንት የተለያዩ ግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንዲሁም ተከታዮቹን ጭምር ትጠብቃለች፦ 

• N-95 ማስኮች- 21,955 

• የቀዶ ጥገና ማስኮች- 100,000 

• ፊት መሸፈኛ- 60,600 

• ጓንቶች- 100,000 

• ቴርሞ ሜትሮች- 170 

• ገዋኖች– 68,000 

• መከላከያ መነፅሮች- 10,000 

• የእጅ ሳኒታይዘር– 10,500 ጠርሙሶች  

• በሀገር አቀፍ ደረጃ ስትራቴጂያዊ በሆነ መልኩ ለመጠባበቂያ የተዘጋጀ የሸቀጥ ክምር (SNS) ቬንትሌተሮች- 60 ቬንትሌተሮች 
 

ስጦታዎቹ ለሆስፒታሎች፣ የንፅህና አገልግሎት ለሚሰጡ፣ ለመጠሊያዎች እና ህክምናውን ለሚያግዙ ተቋማት እየተሰራጨ ሲሆን፤ በከተማዋ ለዴንቨር ሴፊቲ 
ዲፓርትመንት- ፖሊስን፣ እሳት አደጋን፣ ፖሊስ መኮንኖችን እና ወሳኝ ለሚባሉ በከተማው ላሉ ኤጀንሲዎች ለሚገኙ ሰራተኞች ተልከዋል፡፡   
 
የግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶች ስጦታዎች መመሪያ እና  የፊት መሸፈኛ እና የእጅ ሳኒታይዘር አመራረት ስታንዳርድ በተመለከተ denvergov.org ላይ “How to 
Help” በሚለው ክፍል ውስጥ ማግኘት ይቻላል፡፡ ዴንቨርን በማገልገል ላይ ያሉ የማህበረሰብ ተቋማት ቁሳቁሶችን መለገስ ሲፈልጉ ጥያቄያውን እዚያ ላይ 
ማቅረብ ይችላሉ፡፡ አሁን ላይ ያሉት የግላዊ መጠበቂያ ቁሳቁሶች ስጦታ ማቅረቢያ ቦታዎች የሚከተሉት ናቸው፦      
 

 

### 

• የዴንቨር ባርኮችና መዝናኛ በቦታዎች ጥገና ድርጅት በ 4495 North Jason Street,      

o ከሰኞ-ዓርብ፣ 7:00 a.m.- 8:00p.m. 

o ከሰኞ-ዓርብ፣ 8:00 a.m.- 4:00 p.m.  
•    የፖሊስ  ዲስትሪክት  3ኛ  ጣብያ  በ  1625  S  University Blvd,  


