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Denver Cập Nhật Thông Tin Về Dịch Bệnh COVID-19  

DENVER – Hôm nay thành phố và Quận Denver cập nhật thông tin về xét nghiệm và công tác 
truy dấu tiếp xúc và mở lại một số dịch vụ và cơ sở của thành phố. Quy định giãn cách xã hội 
được tuân thủ trong tất cả các cơ sở của thành phố, các nhân viên và người dân phải đeo khẩu 
trang trong khi làm việc bên trong các cơ sở của thành phố. 
 
Xét Nghiệm và Truy Dấu Tiếp Xúc 

Xét nghiệm miễn phí và truy dấu tiếp xúc tiếp tục được thực hiện tại khu vực xét nghiệm Pepsi 

Center và các địa điểm khác đối với những người có triệu chứng và không có triệu chứng mắc 

bệnh. Quy mô dân số của Denver được đề xuất tiến hành 150 xét nghiệm trên mỗi 100.000 

người mỗi ngày, hoặc trung bình 1.100 xét nghiệm mỗi ngày trên toàn thành phố. Denver trung 

bình tiến hành 1.133 xét nghiệm mỗi ngày. 

Tỷ lệ xét nghiệm dương tính của tiểu bang Colorado được ghi nhận là 5% hoặc dưới mức này 

để đảm bảo mở cửa trở lại thêm các hoạt động kinh doanh và dịch vụ. Denver hiện có tỷ lệ 

dương tính COVID-19 là 3%. 

Đến ngày hôm nay, các nhân viên truy dấu tiếp xúc của Denver đã tiến hành 2,200 cuộc gọi với 

những người có nguy cơ tiếp xúc với những trường hợp dương tính COVID-19. 

Bởi dữ liệu của Denver tiếp tục khả quan và số người nhập viện tiếp tục giảm, nhưng thành phố 
vẫn muốn đảm bảo người dân tiếp tục nâng cao ý thức rằng virus có thể nhanh chóng xuất hiện 
trở lại. Người dân được khuyên tiếp tục đeo khẩu trang, duy trì giãn cách xã hội là 6 feet khi ra 
ngoài, không tụ tập đông người và thường xuyên rửa tay. 
  
Các Dịch Vụ Của Thành Phố  
Để biết danh sách đầy đủ những cập nhật, xin truy cập denvergov.org/covid19. Thông tin về Xe 
Cơ Giới Denver, Thư Viện Công Cộng Denver, Dịch Vụ Nhân Sinh Denver được cung cấp bên 
dưới.  
 
Xe Cơ Giới Denver  
Sở Xe Cơ Giới Denver (DMV) sẽ nối lại các dịch vụ trực tiếp từ thứ Hai ngày 29 tháng Sáu. 
Trước khi mở lại, DMV đang thực hiện một số biện pháp đề phòng để bảo vệ cả khách hàng và 
nhân viên khỏi nguy cơ tiếp xúc với COVID-19, bao gồm cả các tấm ngăn bằng kính đối với tất 
cả các cửa quay về phía khách hàng, phân chia khoảng cách giữa mọi người tại tất cả các địa 
điểm chi nhánh, tăng cường tần suất vệ sinh đối với các khu vực đông người qua lại, và cung 
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cấp nước rửa tay khô và khẩu trang cho mọi nhân viên và khách hàng. DMV hiện đang thử 
nghiệm hệ thống nhắn tin cho phép các nhân viên DMV nhắn tin cho khách hàng khi đến thời 
gian vào tòa nhà để duy trì công suất thích hợp trong khu vực sảnh. Mọi người được khuyến 
khích mang theo điện thoại cầm tay hoặc thiết bị di động để nhận các thông báo này và nó cho 
phép phục vụ tất cả các khách hàng một cách hiệu quả. Hầu hết các giao dịch về đăng ký sử 
dụng và quyền sở hữu của DMV đều có thể thực hiện trên mạng tại denvergov.org./dmv hoặc 
qua thư tín.  
 
Thư Viện Công Cộng Denver  
Các địa điểm của Thư Viện Công Cộng Denver vẫn tiếp tục đóng cửa. Có thể tiếp cận các dịch 
vụ trên mạng và chương trình hàng ngày tại www.denverlibrary.org. Trả sách hiện có thể thực 
hiện tại tất cả các địa điểm trừ các thư viện chi nhánh sau: 
 
  

 Thư Viện Chi Nhánh Byers (đóng cửa để cải tạo)  
 Thư Viện Chi Nhánh Montbello (tạm thời đóng cửa để sửa chữa)  
 Thư Viện Chi Nhánh Smiley (đóng cửa để cải tạo)  

  
Các dịch vụ ngoài thư viện sẽ bắt đầu theo lịch hẹn từ thứ Ba ngày 7 tháng Bảy.  
 
Dịch Vụ Nhân Sinh Denver 
Dịch Vụ Nhân Sinh Denver (DHS) vẫn hoạt động và tiếp tục hỗ trợ cư dân Denver trong tất cả 
các chương trình và dịch vụ. Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và hạn chế sự 
lây lan của COVID-19, DHS tiếp tục chỉ cung cấp các dịch vụ trên mạng và qua điện thoại. Tất 
cả các chương trình của Dịch Vụ Nhân Sinh Denver (thực phẩm, tiền mặt, và trợ cấp y tế; trả 
tiền trợ cấp trẻ em, trợ cấp thuê nhà và tiện ích, chăm sóc tạm thời, phúc lợi trẻ em, và nhiều 
dịch vụ khác) có thể thực hiện trên mạng tại denvergov.org/humanservices hoặc qua điện thoại 
tại số 720-944-4DHS (4347). Đơn bằng giấy và các thùng tiếp nhận tài liệu an toàn cũng được 
đặt tại lối váo các chi nhánh của chúng tôi (Richard T. Castro Human Services Center – 1200 
Federal Boulevard; East Office – 3815 Steele Street; Arie P. Taylor Municipal Center– 4685 
Peoria Street). 
 
Các nhóm phúc lợi trẻ em và bảo vệ người lớn của DHS vẫn nỗ lực làm việc để đảm bảo an 
toàn cho trẻ em và củng cố các gia đình. Nếu quý vị tình nghi có lạm dụng hoặc bỏ mặc trẻ em, 
xin gọi 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437). Nếu quý vị tình nghi có lạm dụng, bỏ mặc hoặc bóc 
lột người già hoặc người lớn có nguy cơ tại Denver, xin gọi cho chúng tôi tại 720-944-4DHS 
(4347). 
 
Các Dịch Vụ Cung Cấp Trên Mạng  
Hầu hết các dịch vụ của thành phố được cung cấp trên mạng. Người dân được khuyến khích 
truy cập trang web của thành phố hoặc gọi 3-1-1 nếu có câu hỏi cụ thể về các dịch vụ được 
thực hiện trên mạng hoặc trực tiếp. 
 
 
Chuyển Đổi Trung Tâm Hoạt Động Cấp Cứu  

Sau khi được kích hoạt cho 88 giai đoạn hoạt động hàng ngày nhằm đối phó với COVID-19, 

Trung Tâm Hoạt Động Cấp Cứu Denver (EOC) đã chuyển từ trạng thái phản ứng sang nỗ lực 

phục hồi lâu dài kể từ thứ Sáu, ngày 19 tháng Sáu. 

Trong suốt giai đoạn hoạt động tích cực của mình, EOC của thành phố đã: 
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 Mua sắm và phân phối hơn 3 triệu Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân. 

 Tiếp nhận và phân phối gần 90 vật dụng được quyên tặng. 

 Nhanh chóng triển khai chiến lược nhà tạm trú 24/7 bằng cách mở thêm các nhà tạm trú 

tại National Western Complex và Denver Coliseum cho gần 1.000 người không thể tự 

thực hiện giãn cách đúng cách trong hệ thống tạm trú hiện nay. Các nhà tạm trú này 

cung cấp cho những người vô gia cư nơi ở, kiểm tra y tế và các bữa ăn nóng để đảm 

bảo sức khỏe và sự an toàn của họ. 

 Huy động hơn 300 nhân viên của EOC trong suốt giai đoạn hoạt động tích cực. 

 Đến nay, thành phố đã chi hơn 46 triệu USD cho phòng chống và phục hồi từ COVID-

19. 

 

Đóng Cửa JIC 

 

Bởi Denver chuyển sang các hoạt động phục hồi lâu dài và không còn các hoạt động phản ứng 

khẩn cấp, nên thành phố đóng cửa Trung Tâm Thông Tin Chung Denver (JIC) vào thứ Sáu, 

ngày 26 tháng Sáu. JIC đã hoạt động 93 ngày kể từ đầu tháng Ba để phòng chống COVID-19. 

 

JIC Denver có vai trò điều phối và phổ biến thông tin công cộng khẩn cấp với quận và các tổ 

chức đối tác. Trung tâm có vai trò là một điểm liên lạc tập trung đối với truyền thông, giúp phổ 

biến những thông điệp an toàn công cộng và cập nhật thông tin về COVID-19 và những tác 

động của nó. 

 

JIC cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động phòng chống và các nỗ lực phục hồi để công 

chúng, những người ra quyết định, các viên chức dân cử, các đối tác, các bên liên quan, và 

truyền thông được biết. Chức năng của JIC rất quan trọng để các biện pháp đề phòng hoặc bảo 

vệ được áp dụng trong mọi nỗ lực phòng chống COVID-19. 

 

Trong thời gian hoạt động để phòng chống COVID-19, JIC Denver đã tiếp nhận hàng trăm cuộc 

gọi từ truyền thông địa phương, trong nước và quốc tế. JIC cũng điều phối những thông điệp 

báo động khẩn cấp, duy trì thông tin cập nhật trên trang web Denvergov.org và nhanh chóng và 

chủ động trên các kênh truyền thông xã hội của thành phố. 

 

Thông tin mở cửa trở lại và những thông điệp liên quan đến COVID-19 sẽ tiếp tục được chia sẻ 

với truyền thông và qua nhiều kênh truyền thông của thành phố. Giới truyền thông nên sử dụng 

các đầu mối liên lạc sau thay vì liên lạc với JIC: 

 

 

Trung tâm công viên và giải trí Thành Phố 

Công Viên và Giải Trí 

Liên hệ Cyndi.Karvaski@denvergov.org hoặc 720-913-0620  

 

Xe Cơ Giới Denver  

Sở Tài Chính  

Liên hệ Julie Smith Julie.Smith@denvergov.org hoặc 303-513-6851  
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Cứu trợ kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận 

Sở Kinh tế và Cơ hội 

Liên hệ Susan.Liehe@denvergov.org hoặc 720-480-3481  

 

Các chương trình và dịch vụ Thư viện  

Thư Viện Công Cộng Denver  

Liên hệ Erika Martinez  EMartinez@denverlibrary.org hoặc 303-888-0311  

 

Xét nghiệm và các ca nhiễm COVID-19 tại địa phương, tuân thủ Lệnh Y Tế Công Cộng, 

bao gồm giãn cách xã hội và đeo khẩu trang 

Sở Y Tế Công Cộng & Môi Trường  

Liên hệ Tammy.Vigil@denvergov.org hoặc 720-865-8848 

 

Mở rộng các hoạt động ngoài trời đối với nhà hàng và quán bar 

Sở Thuế Vụ & Cấp Phép 

Liên hệ Eric.Escudero@denvergov.org hoặc 303-829-6909  

 

Trợ cấp công cộng, trợ cấp trẻ em và các dịch vụ bảo vệ trẻ em và người lớn  

Sở Nhân Sinh Denver  

Liên hệ Amy.Fidelis@denvergov.org hoặc 720-467-5535  

 

Những yêu cầu đối với Thị trưởng Michael B. Hancock 

Văn Phòng Thị Trưởng 

Liên hệ Theresa.Marchetta@denvergov.org 

 

Nhà tạm trú và hỗ trợ người vô gia cư 

Sở Ổn Định Nhà Ở 

Liên hệ Derek.Woodbury@denvergov.org hoặc 303-895-6845 

 

Đóng cửa đường phố 

Sở Vận Tải và Cơ Sở Hạ Tầng 

Liên hệ Nancy Kuhn Nancy.Kuhn@denvergov.org hoặc 303-513-6046 

 

Những yêu cầu khác 

Văn Phòng Chưởng Lý Thành Phố 

Liên hệ Ryan.Luby@denvergov.org hoặc 720-793-5685 

 

Để cập nhật thông tin về kế hoạch và hoạt động cứu trợ và phục hồi của thành phố, xin truy cập 

Denvergov. org/Covid19. 
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