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Cập Nhật Hoạt Động Phòng Chống  COVID-19 của 
Thành Phố và Quận Denver  

Denver gia hạn lệnh Ở Trong Nhà 
 

Denver– Hôm nay Thị trưởng Michael B. Hancock đã thông báo rằng Denver sẽ gia hạn lệnh 
y tế công cộng yêu cầu mọi cư dân ở trong nhà cho đến hết ngày 8 tháng Năm. 
 
“Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo sự an toàn và bảo vệ tính mạng cho các cư dân”, Thị 
trưởng Hancock nói. “Virus này sẽ không biến mất và chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho những 
tác động lâu dài. Với hướng dẫn của tiểu bang, và dành thêm thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng 
và cân nhắc, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có đủ khả năng truy dấu các mối quan 
hệ và tiến hành xét nghiệm, và có đủ thời gian để hướng dẫn các cư dân và cộng đồng kinh 
doanh mở cửa trở lại một cách an toàn”. 
 
Gia hạn Lệnh Ở Trong Nhà sẽ cho phép thành phố điều chỉnh phù hợp với các cơ quan y tế 
trong vùng và tiếp tục chuẩn bị hướng dẫn và quy định cụ thể hơn cho các doanh nghiệp và 
các cơ sở kinh doanh. Mở cửa trở lại sau ngày 8 tháng Năm cũng sẽ cho phép thành phố: 
 

 Xác định và huấn luyện nhân viên tiến hành quản lý những trường hợp mắc bệnh 
COVID-19, bao gồm cả việc truy dấu các mối quan hệ và bắt buộc cô lập và ra lệnh 
cách ly 

 Mở rộng và nâng cao hoạt động xét nghiệm với mục tiêu đạt 1.000 xét nghiệm mỗi 
ngày 

 Đảm bảo cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) bổ sung và nâng cao 

 Tăng cường và nâng cao trao đổi thông tin giữa thành phố và các doanh nghiệp về 
các hướng dẫn và chính sách mở cửa trở lại trong khi vẫn duy trì các biện pháp y tế 
công cộng tốt nhất 

 Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp chuẩn bị mở cửa trở lại với những chiến lược của 
Sở Y Tế Công Cộng & Môi Trường cũng như các chính sách của riêng mình  

 
Bởi thành phố đang chuẩn bị mở cửa cho những lĩnh vực khác nhau, Văn Phòng Chưởng Lý 
Thành Phố Denver đã thành lập nhóm phản ứng của mình. Nếu các cư dân có bất kỳ câu hỏi 
nào về những hạn chế hoặc nguồn lực phòng chống COVID-19 của thành phố, xin gọi số 311 
hoặc  e-mail CAOResponseTeam@denvergov.org. 
 



 

 
Nhóm phản ứng của Văn Phòng Chưởng Lý Thành Phố không thể tư vấn pháp lý cho công 
chúng, nhưng sẽ hướng dẫn nhiều nhất có thể. 
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