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 يتبرع شعب دنفر بآالف اإلمدادات لدعم العمال األساسيين

 تقوم الشركات التجارية والفئات المجتمعية والسكان بالتبرعات الالزمة
 

( لدعم PPEمن أغطية الوجه المخيطة يدويًا إلى الرداءات الطبية، لقد تبرع سكككان دنفر والشككركات التجارية بامن  من معدات الو اية الشككخ ككية    -دنفر  
لى مدار األسبوع. تحتوي العمال األساسيين. باإلضافة إلى التبرعات المجتمعية، تتلقى دنفر أيًضا شحنات من معدات الو اية الشخ ية التي تشتد الحاجة إليها ع

 ، ودروع الوجه والقفازات.N-95الشحنات على اإلمدادات الحيوية من األ نعة الجراحية وأ نعة 

 

لمنزل، أ در  ال عمدة دنفر مايكل بي هانكوك: "في أو ات األزمات، يريد الجميع المسككككاعدة". في تلك األيام ال ككككعبة ومع بقاء الكألير من األشككككخا  في ا 
نفر لدعم والشككركات النين يجدون طر ًا نسككتخدام مهاراتهم أو تعلم مهارات جديدة لدعم موافينا األسككاسككيين. يمعد هنا مألال رائع على اتحاد سكككان داألفراد  

 بعضهم البعض خالل و ت غير مسبوق ".

 

الحاجة المسكتمرة. ون تزال امن  من اإلمدادات تتتي من األفراد توا كل دنفر تشكجيعها الشكديد للتبرعات المجتمعية من إمدادات معدات الو اية الشكخ كية لسكد  
 والشركات والمنامات المجتمعية ويتم التوزيع على الموا ع األكألر احتياًجا.

 

 باإلضافة إلى نلك، تتو ع المدينة استالم العديد من الشحنات الخا ة بمعدات الو اية الشخ ية هنا األسبوع ويشمل نلك:  

 N-95ع من نوع   نا  21.955  

  ناع جراحي   100.000 

 درع وجه  60.600 

  فاز   100.000 

 ترمومتر  170 

 رداء طبي  68.000 

 ناارة و ائية  10.000 

 معقم يدين - زجاجة  10.500 

 مروحة  60 -من مراوح التهوية   انستراتيجيالمخزون الوطني  

 

رالمست عدي  البيتت   دال  المديةو  ردد تم رسات ا اإلمدادات رلى رداسات الستئمو  ن د اف  م  يتم توزيع اإلمدادات على المستتفتات ت رمفا ا الفع يو رالمئ   

  ن ذلك الففطو ررحدات اإلطا ء رالعمدة رالع ملت  األا اتت   ن  ه ت المديةو.

 

في  سم "كيفية المساعدة"   denvergov.org  تتوفر اإلرشادات بشتن التبرعات ومعايير معدات الو اية الشخ ية إلنتاج أغطية الوجه ومعقم اليدين على مو ع 
معدات الو اية  اسكتالمطلبات في هنا القسكم أيضًكا. تشكمل موا ع  التي تخدم دنفر والتي تسكعى إلى الح كول على اإلمدادات أن تقدم ال المجتمعيةيمكن للمنامات  

 الشخ ية الحالية ما يلي:

 

 شمال جاكسون، 4495موا   دنفر ومراكز ال يانة والترفيه في شارع    

o   مساءً  4 باًحا حتى   8من اإلألنين إلى الجمعة، من الساعة 

 جامعة بلفد،   1625في شارع   3 سم شرطة المنطقة   

o   مساًء.  8:00 باًحا حتى  7:00ن إلى الجمعة، من من اإلألني 
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