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डेनभरले िनशु� कोिभड-१९ को परी�ण िव�ार गरेको छ  

 
डेनभर – डेनभर सहर र काउन्ट�ले �नशुल्क, ड्राइभ-अप को�भड-१९ को पर��णको पहँुच भाइरसमा सम्भा�वत 
अनाव�ृीकरण भएको जोसुकैलाई र वतर्मान �नको हुने चरणका बेला काममा फक�नेहरूका ला�ग �वस्तार गद�छ। यो 
�वस्ता�रत पहँुच स�हत, हाल को�भड-१९ को ल�ण नभएका तर आफू को�भड-१९ भएको कुनै व्यिक्त सामु अनाव�ृ 
भएको लाग्ने मा�नसहरू, वा आफ्ना रोजगारदाताहरूले आवश्यक गरेका मा�नसहरू, अब �नशुल्क पर��णका ला�ग 
योग्य हुन्छन।्  
 
यस अ�त�रक्त, राज्यद्वारा वा स्वास्थ्य र वातावरणको डेनभर �वभागद्वारा सम्पकर्  टे्र�सङ माफर् त सम्पकर्  ग�रएका 
मा�नसहरूलाई प�न �छटोभन्दा �छटो, पेिप्स सेन्टरिस्थत डेनभर को�भड-१० पर��ण केन्द्र मा रिजस्टर गनर् र 
पर��ण गराउनका ला�ग प्रोत्सा�हत ग�रन्छ। 
 
“डेनभरमा पर��णको पहँुच वदृ्�ध गनुर् एउटा ठूलो प्राथ�मकता रहेको छ,” मेयर माइकल �ब. हानोकले भन्नुभयो। 
“�मताका साथसाथै बढ� मा�नसहरूका ला�ग पहँुच वदृ्�ध गनुर्, को�भड-१९ का ल�णहरू अनुभव नगन�हरूका ला�ग 
प�न, यो महामार�भन्दा अ�घ रहन र हाम्रो सहरलाई �नको हुने मागर्मा लैजानका ला�ग मह�वपूणर् रहेको छ।“  
 
यो पर��ण स्थल पेिप्स सेन्टरको सुदरू पिश्चम िस्थत �प्रयस पा�कर् ङ लटमा अविस्थत रहेको छ। ७त� िस्ट्रट र 
अउरे�रया पाकर् वेबाट प्रवेश गनुर्होस।् स्पीयर बा�हर वा पेिप्स सेन्टरको प्रमुख प्रवेशद्वारबाट पर��ण स्थलमा पुग्न 
पाइनेछैन।    
 
यस पर��ण स्थलले मे २२ मा खुलेको �दनदे�ख प्र�त�दन ४०० भन्दा बढ� मा�नसहरूको पर��ण ग�ररहेको छ, र 
आवश्यकता अनुसार �मता वदृ्�ध प�न गनर् सक्नेछ। न�तजाहरू ल्याबकपर् वेबसाइटमा रिजस्टर गरेर, आफ्नो 
स्माटर्फोनमा ल्याबकपर् एप डाउनलोड गरेर वा डेनभर हेल्थ नसर्लाइनलाई ३०३-३८९-१८७६ मा फोन गरेर तीनदे�ख 
चार �दन�भत्रमा प्राप्त गनर् स�कनेछ। न�तजाहरूका ला�ग नसर्लाइनमा फोन गन�हरूले उनीहरूलाई पर��णको �दनमा 
प्रदान ग�रएको पर��ण आइ�ड नम्बर प्रदान गनुर् पन�छ।    
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यो पर��ण स्थल �वदाका �दनहरूमा बाहेक, ८ बजे पूवार्न्हदे�ख ४ बजे अपरान्हसम्म खुला रहन्छ। प्र�क्रयालाई ग�त 
�दनका ला�ग र सुर�ा वदृ्�ध गनर्का ला�ग, नाकको स्वाब प्रदान गन� िजम्मेवार� पर��ण गराउनेहरूकै हुनेछ।  य�द 
व्यिक्तहरूले त्यसो गनर् सक्दैनन ्भने, स्टाफले मद्दत गन�छन।्  
 
वा�सन्दाहरूले पर��ण स्थलमा आउनुअ�घ  अनलाइन रिजस्टर गनुर्पन�छ र आफ्नो नाम प्रमाणीकरण गन� कुनै 
प्रलेख �लएर आउनु पन�छ जस्तै फोटो आइ�ड (वतर्मान वा म्याद स�कएको), आर�ट�ड पास, इ�ब�ट काडर्, स्कूल 
आइ�ड, फोन वा यु�ट�लट� �बल, वा पुस्तकालय काडर्। साना नानीहरूलाई उनीहरूका अ�भभावकले रिजस्टर गनर् 
सक्नेछन।् धेरै पटक पर��ण गर�स�कएका व्यिक्तहरूको प�हचान गनर्का ला�ग नामको प्रमाणीकरण आवश्यक छ। 
सकारात्मक न�तजा आउनेहरूले सम्पकर्  टे्र�सङका ला�ग �ड�ड�पएचइबाट फलो अप मागर्दशर्न प्राप्त गन�छन।् 
इन्टरनेटको पहँुच नभएका समुदायका सदस्यहरूले मद्दतका ला�ग ३११ मा फोन गनर् सक्नेछन।् 
 
प्र�तबन्धहरू खुला हुनुका साथसाथै हाल भैरहेका ठूला प्रदशर्नहरू हँुदै गदार् र धेरै मा�नसहरू काममा फ�क� दै गदार्, ठूलो 
जमघटमा भएका सदस्यहरूबीच को�भड-१९ को प्रसारण हुने कुरामा सरोकार रहेको छ। त्यसैले, �नशुल्क को�भड-१९ 
पर��ण गराउन चाहने जुनसुकै सहभागीलाई डेनभरको कुनै एक �नशुल्क पर��ण स्थलमा पर��ण गराउन डेनभर 
सहर प्रोत्सा�हत गदर्छ – पर��णमा सहभागी हुन र गोपनीय न�तजा प्राप्त गनर्का ला�ग व्यिक्तको नाम र 
जन्म�म�त मात्र प्रमा�णत गनर् आवश्यक रहेको आश्वस्त पा�रन्छ। 
 

 
# # # 

 

https://www.denvergov.org/appservices/covid-testing/initial-questions

