
  
   

1437 Bannock St.   
Denver, CO  80202   

p: 720.865.7695   

JIC_news@denvergov.org   

प्रेस विज्ञप्ति 

तत्काल जारीको लाप्ति 

एवप्रल 15, 2020 

  

 

डेन्भर समुदायले आवश्यक कममचारीहरुको सहायताको लागि हजार ौं आपूगतमहरु दान िर्म  
बिजेनसहरु, सामुदाबिक समुहहरु र िाबसन्दाहरु आवश्यक आपूबतिहरु िनाउँदै, दान बदँदै 

 

डेन्भर – हातले बसलाएको मुख ढाके्न (मास्क) देखख मेबिकल गाउनसम्म, िेन्भर िाबसन्दा र बिजनेसहरुले हजार ौं व्यखिगत रक्षात्मक उपकरण 

(बपबपइ)को सामाग्रीहरु आवश्यक कमिचारीहरुलाई सहािताको लाबग दान बदएका छन् । सामुदाबिक दानहरु साथै, िेन्भरले हप्ताभरर बनकै 

आवश्यक रहेको बपबपइको ढुवानी प्राप्त गरररहेको पबन छ । ढुवानीहरुमा अत्यनै्त आवश्यक सबजिकल र N-95 मास्कहरु, अनुहारको बसल्डहरु र 

पन्जाहरु जस्ता आपूबतिहरु समावेश छन् । 

 

मेिर माइकल बि. हानककले भने, “सौंकटको समिमा सिैले मद्दत गनि चाहन्छन्,”। “िी चुन तीपूणि बदनहरुमा थुपै्र मान्छे घरमा िसेकोले, म बत 

व्यखिहरु र व्यापारहरुको कदर गछुि  जसले आफ्नो सीपहरु प्रिोग गरेर र निाँ सीपहरु बसकेर हाम्रो आवश्यक कमिचारीहरुको सहाितामा काम 

गरररहेका छन् । िो असाधारण समिको िेला सँगै भएर एक अकािलाई सहािता गने िेन्भर िाबसन्दाहरुले देखाएको एउटा गज्जिको उदाहरण हो 

।” 
 

जारी रहेको आवश्यकता पररपूबति गनि बपबपइ आपूबतिको सामुदाबिक दानको िेन्भरले अत्यनै्त प्रोत्साहन गनि जारी गछि  । हजार ौं आपूबतिहरु 

व्यखिहरु, बिजनेसहरु र समुदाि आधाररत सौंस्थाहरुिाट जारी हुन्छ र बवतरण सिभन्दा िढी आवश्यक रहेको स्थानहरुमा भैरहेको छ । 
 

साथै, बसटीले िी हप्ता थुपै्र बपबपइ ढुवानी साथै बनम्न सामाग्रीहरुको ढुवानी प्राप्त गने आशा गछि :  
 N-95 मास्क- 21,955 

 सबजिकल मास्क- 100,000 

 अनुहारको बसल्ड- 60,600 

 पन्जा- 100,000 

 थमोबमटर- 170 

 गाउन – 68,000 

 गगल्स - 10,000 

 ह्याण्ड स्यानीटाईजर – 10,500 िोतलहरु 

 स्ट्र ाटेबजक नेशनल स्ट्कपाइल (एसएनएस) भेखिलेटरहरु- 60 भेखिलेटरहरु 

 

आपूबतिहरु अस्पतालहरु, हेरचाह स्थानहरु, आश्रिहरु र पारामेबिक्समा बवतरण भैरहेका छन् । बसटीबभत्र, आपूबतिहरु िेन्भर सुरक्षा बवभागहरुमा 

पठाईएका छन् जसमा पुबलस, अबि, शेररफ र बसटी एजेन्सीहरुमा आवश्यक कमिचारीहरु समावेश छन् । 
 

बपबपइ दानहरुमा बदशाबनदेशहरु र मास्क र ह्याण्ड स्यानीटाईजरहरुको उत्पादनको लाबग मापदण्डहरु denvergov.org बभत्र “कसरी मद्दत गने” 

खण्डमा उपलब्ध छन् ।  सामुदाबिक सौंस्थाहरु जसले िेन्भरलाई सेवा बदईरहेका छन् बतनीहरुलाई आपूबति चाबहँने छ भने उनीहरुले पबन त्यबह 

बनवेदन पेश गनि सक्छन् । हाल बपबपइ बवतरण हुने स्थानहरु बनम्न रहेका छन्:  
 

 Denver Parks and Recreation Maintenance Facility at 4495 North Jason Street,  

o सोमिार-शुक्रिार, बिहान 8:00 - बदउँसो 4:00  

 Police District 3 Station at 1625 S University Blvd,  

o सोमिार-शुक्रिार, बिहान 7:00 - राती 8:00 

 

### 


