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Cộng Đồng Denver Quyên Tặng Hàng Ngàn Vật Dụng Để Trợ Giúp Các Nhân Viên Thiết Yếu 
Các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, và cư dân làm và quyên tặng những vật dụng cần thiết  

 
DENVER – Từ khẩu trang làm bằng tay cho đến áo choàng y tế, các cư dân và doanh nghiệp Denver đã 
quyên tặng hàng ngàn vật dụng thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để hỗ trợ các nhân viên thiết yếu. Ngoài những 
khoản quyên tặng của cộng đồng, trong suốt tuần qua Denver cũng nhận được nhiều chuyến hàng vận 
chuyển PPE cần thiết. Những chuyến hàng này gồm các thiết bị khẩu trang phẫu thuật và N-95, tấm che mặt 
và găng tay. 
 
“Trong lúc khủng hoảng, mọi người đều muốn giúp đỡ”, Thị trưởng Michael B. Hancock cho biết. “Trong 
những ngày khó khăn này khi nhiều người phải ở trong nhà, tôi rất trân trọng những cá nhân và các doanh 
nghiệp luôn tìm cách sử dụng các kỹ năng của mình hoặc học các kỹ năng mới để hỗ trợ những nhân viên 
thiết yếu của chúng ta. Đây là một tấm gương chói sáng về các cư dân Denver đoàn kết để hỗ trợ lẫn nhau 
trong một thời gian chưa từng có tiền lệ”.  
 
Denver tiếp tục khuyến khích cộng đồng quyên tặng các vật dụng PPE để đáp ứng nhu cầu cần thiết. Hàng 
ngàn vật dụng tiếp tục được chuyển đến từ các cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức cộng đồng và phân phối 
đến những nơi cần thiết nhất. 
 
Ngoài ra, tuần này Thành Phố cũng dự kiến sẽ nhận được một số chuyến hàng PPE bao gồm:  

 Khẩu trang N-95 - 21,955 

 Khẩu trang phẫu thuật - 100,000 

 Tấm che mặt - 60,600 

 Găng tay- 100,000 

 Cặp nhiệt độ- 170 

 Áo choàng – 68,000 

 Kính - 10,000 

 Nước rửa tay khô – 10,500 chai  

 Máy Thở Từ Kho Dự Trữ Chiến Lược Quốc Gia (SNS) - 60 chiếc 
 

Các vật dụng đang được phân phối đến các bệnh viện, cơ sở chăm sóc, nhà lưu trú, và các nhân viên y tế. 
Trong thành phố, các vật dụng này được gửi đến các bộ phận đảm bảo an toàn của Denver bao gồm cảnh 
sát, cứu hỏa, cảnh sát trưởng, và các nhân viên thiết yếu trong các cơ quan của thành phố. 
 
Những hướng dẫn về quyên tặng PPE và các tiêu chuẩn về sản xuất khẩu trang và nước rửa tay có tại 
denvergov.org trong mục “Cách Giúp Đỡ”. Các tổ chức cộng đồng phục vụ Denver đang tìm kiếm các vật 
dụng cũng có thể gửi yêu cầu tại đây. Các địa điểm quyên góp PPE hiện tại bao gồm: 
 

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

o Thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00 giờ sáng.- 4:00 giờ chiều  

 Police District 3 Station tại 1625 S University Blvd,  

o Thứ Hai đến thứ Sáu, 7:00 giờ sáng - 8:00 giờ tối. 
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