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CẬP NHẬT TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA 
THÀNH PHỐ VÀ QUẬN DENVER  

Denver – Ngày hôm nay thị trưởng Michael B. Hancock đã thông báo những cập nhật quan 

trọng về tình hình phòng chống COVID-19 của Thành Phố và Quận Denver. Lệnh này cũng bao 

gồm việc đóng cửa mọi nhà hàng, quán bar, trừ những cửa hàng tại sân bay, đối với khách sử 

dụng dịch vụ tại chỗ, có hiệu lực từ 8 giờ sáng ngày thứ Ba, 17 tháng Ba, trong thời gian tám 

tuần đến ngày 11 tháng Năm. Các dịch vụ giao hàng tận nơi, mang đi và lái xe mua hàng vẫn 

được phép và được khuyến khích thực hiện. Sở Y Tế Công Cộng và Môi Trường Denver sẽ 

tiếp tục theo dõi tình hình này. 

Lệnh sửa đổi này với những thời hạn đóng cửa mới thay thế cho tất cả những thông báo đóng 

cửa trước kia mà thành phố đã ban hành cho tới thời điểm này, và sau này vẫn có thể thay đổi. 

“Chúng tôi biết những biện pháp tăng cường này gây ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày 

của mọi người và các doanh nghiệp địa phương đang bị thiệt hại nặng nề, nhưng đây là những 

bước cần thiết phải áp dụng để giảm nguy cơ mọi người tiếp xúc với vi rút”, Thị trưởng 

Hancock nói. “Với những biện pháp tăng cường này, trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ 

những nhóm dân dễ tổn thương là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất, và các nhà cung cấp 

dịch vụ đang làm việc bất kể thời gian để giúp đỡ họ ngay lúc này”. 

Để hỗ trợ những người vô gia cư xung quanh, Denver hiện đang làm việc thông qua những mối 

quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng, hàng ngày thông tin cho các đối tác 

về những nơi ở qua đêm, ban ngày, trên đường phố, hỗ trợ nơi ở lâu dài, giảm tác hại, và 

chăm sóc những nhu cầu cơ bản như thức ăn, tắm rửa, và giặt giũ. Những đối tác này cần các 

tình nguyện viên, các nhu yếu phẩm, và các khoản quyên góp – và nhất là thiết bị bảo vệ cá 

nhân và các đồ dùng vệ sinh. 

Những cư dân trẻ tuổi, khỏe mạnh và không có dấu hiệu hay triệu chứng của vi rút có thể trợ 

giúp các nhà cung cấp, cả lớn và nhỏ, như làm tình nguyện viên giúp chuẩn bị các bữa ăn, 

phân phát các vật dụng, và giúp giữ cho các cơ sở lưu trú của chúng ta sạch sẽ và an toàn cho 

những người khách và nhân viên. Thành phố và Quận Denver đã hợp tác với Mile High United 

Way để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giúp đỡ. Xin vui lòng truy cập 

unitedwaydenver.org/COVID-relief. 
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Không phải ai cũng có thể trực tiếp làm tình nguyện viên, vì vậy một tài khoản quyên góp đã 

được mở để nhận các khoản quyên tặng giúp đỡ cho những cơ sở lưu trú và các nhà cung cấp 

dịch vụ khác mua những vật dụng thật sự cần thiết. Chỉ cần truy cập 

https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php và các đối tác của chúng tôi tại 

Mile High United Way sẽ tiếp quản từ đây. Không quan trọng quý vị có thể đóng góp bao nhiêu 

tiền, cộng đồng luôn biết ơn sự hỗ trợ của quý vị. 

Những công dân muốn quyên tặng những vật dụng vệ sinh hoặc khẩu trang có thể mang đến 

La Alma Lincoln Park (880 Newport St) và Martin Luther King, Jr. Recreation Centers (1325 W. 

11th Ave.) trong thời gian từ 1-4 giờ chiều thứ Hai đến thứ Sáu. 

Thành phố hiện đang đưa ra nhiều tùy chọn để đảm bảo mọi người có một nơi an toàn và sạch 

sẽ để đến, bao gồm cả những bất động sản tồn kho của thành phố và những cơ sở sẵn có 

khác để đảm bảo đủ không gian làm nơi ở bổ sung và nơi chăm sóc tạm thế. 

Denver đã lắp đặt những điểm rửa tay trên toàn thành phố, phân phát bản đồ các địa điểm này. 

Wellness Winnie tiếp tục phân phát các bộ đồ giữ gìn sức khỏe và hỗ trợ sức khỏe hành vi. 

Denver hiện cũng đang hợp tác với Học Khu Denver để đảm bảo những thanh thiếu niên từ 18 

tuổi trở xuống được trợ cấp thực phẩm trong khi các trường học đóng cửa. DPS cũng sẽ cung 

cấp các bữa sáng và bữa trưa theo kiểu mang đi cho những học sinh tại 11 trường học trong 

toàn thành phố. Các bữa tối sẽ được phục vụ theo kiểu này tại 18 trung tâm giải trí trong toàn 

thành phố. Các dịch vụ bữa ăn được bắt đầu từ hôm nay và sẽ kéo dài cho đến hết thứ Sáu, 

ngày 3 tháng Tư. Để biết thời gian và địa điểm, xin truy cập trang web của DPS: 

www.dpsk12.org . Bất cứ ai cần phúc lợi trợ cấp thực phẩm thông qua Chương Trình Trợ Cấp 

Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) của liên bang đều có thể nộp đơn thông qua colorado.gov/peak. 

Để bảo vệ hơn nữa y tế công cộng và sự an toàn của cộng đồng, và giúp hạn chế sự lây lan 

của bệnh dịch COVID-19, các chi nhánh của cơ quan quản lý xe động cơ sẽ đóng cửa bắt đầu 

từ thứ Hai ngày 16 tháng Ba cho tới khi có thông báo khác. Cơ quan này sẽ gia hạn cho các 

hoạt động đăng ký xe hết hạn và xe mới mua chưa đăng ký đến hết ngày 9 tháng Tư, 2020 

trong thời gian Thống đốc tuyên bố Tình Trạng Khẩn Cấp của Tiểu Bang đang có hiệu lực. Cư 

dân được khuyến khích sử dụng các dịch vụ trực tuyến về xe có động cơ tại 

www.denvergov.org/dmv.  

Các phó cảnh sát trưởng của Sở Cảnh Sát Denver sẽ tạm thời dừng làm việc về lĩnh vực trục 

xuất để chuyển sang những lĩnh vực khác cần thiết hơn của sở. Sở, hợp tác với các tòa án của 

quận và để tăng khoảng cách trong giao tiếp xã hội trong các nhà tù, cũng sẽ không đưa một số 

người nhất định bị bắt giữ vì các tội cấp độ nhẹ và phi bạo lực vào tù. 
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