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 اهدا می کندبرای حمایت از کارکنان ضروری اجتماع دنور هزاران مورد تجهیزات 

 ساخت و اهدای تجهیزات مورد نیاز توسط کسب و کارها، گروه های اجتماع، و ساکنان
 

، از صورت پوش های  (PPEساکنان و کسب و کارهای دنور برای حمایت از کارکنان ضروری هزاران مورد اقالم تجهیزات حفاظت فردی )  -دنور  
ی  دست دوز گرفته تا روپوش های پزشکی، اهدا کرده اند. عالوه بر کمک های مردمی، دنور در طول هفته جاری چندین محموله تجهیزات حفاظت فرد 

 می شود.  ، شیلدهای محافظ صورت و دستکشN-95به شدت مورد نیاز نیز دریافت خواهد کرد. این محموله ها شامل اقالم حیاتی ماسک های 

 

، شهردار مایکل بی. هنکاک گفت: »در مواقع بحران، همه می خواهند کمک کنند. در این روزهای چالش انگیز که افراد زیادی در خانه می مانند 
دند یا مهارت  قدردانی می کنم از اشخاص و کسب و کارهایی که برای حمایت از کارکنان ضروری ما به هر نحو ممکن مهارت های خود را به کار می بن 

 از اتحاد و همدلی ساکنان دنور برای حمایت از یکدیگر در یک برهه زمانی بی سابقه.«  مثال زدنی است ای های جدید فرا می گیرند. این نمونه 

 

های داوطلبانه همچنان از  دنور همچنان اجتماع را به شدت تشویق می کند برای تامین نیاز جاری، تجهیزات حفاظت فردی اهدا کنند. هزاران مورد کمک 
 ام است. طرف اشخاص، کسب و کارها و سازمان های اجتماع محور دریافت می شود و توزیع این اقالم به مناطقی که بیشترین نیاز را دارند در دست انج

 

 به عالوه، چندین محموله تجهیزات حفاظت فردی نیز طی این هفته تحویل شهر داده خواهد شد، شامل:  

 N-95   - 21995ماسک   •

 100000 - ماسک جراحی  •

 60600 - شیلد محافظ صورت  •

 100000 -دستکش   •

 170 -دماسنج  •

 68000 - روپوش  •

 10000 -عینک ایمنی  •

 بطری  10500 -ضدعفونی کننده دست   •

 دستگاه تنفس مصنوعی  60 -  (SNS)دستگاه تنفس مصنوعی از ذخیره راهبردی ملی   •

 

مراکز مراقبتی، پناهگاه ها، و پیراپزشکان در حال توزیع است. در داخل شهر نیز تجهیزات برای ادارات ایمنی دنور شامل  تجهیزات در بین بیمارستان ها، 

 پلیس، آتش نشانی، کالنتری و کارکنان ضروری در سازمان های شهر ارسال شده است. 

 

بخش »راهنمای   denvergov.org  و ضدعفونی کننده دست در   دستورالعمل های اهدای تجهیزات حفاظت فردی و استانداردهای تولید پوشش صورت 
( موجود است. سازمان های اجتماع که به دنور خدمت رسانی می کنند و نیازمند تجهیزات هستند نیز می توانند How to Helpکمک رسانی« )

 فعلی تحویل تجهیزات حفاظت فردی عبارتند از: درخواست های خود را از همین جا ثبت کنند. مکان های 

 

 ،North Jason Street 4495مرکز تعمیر و نگهداری پارک ها و اماکن تفریحی دنور واقع در   •

o   ب.ظ.  04:00-ق.ظ.   08:00جمعه، -دوشنبه 

 ، S University Blvd 1625واقع در  3پاسگاه پلیس منطقه   •

o   ب.ظ.  08:00-ق.ظ.   07:00جمعه، -دوشنبه 
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