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Denver Hướng Dẫn về Sử Dụng Công Viên Trong Khi Thực Hiện Lệnh Ở Trong Nhà  

DENVER – Cuối tuần đang đến, xin nhắc nhở rằng các công viên Denver vẫn mở cửa để mọi người sử dụng 

hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sự thoải mái cho cư dân nhưng có một số hướng dẫn và hạn chế mới. 

Sở Công Viên & Giải Trí Denver đã ban hành chỉ thị tạm thời nghiêm cấm việc sở hữu và sử dụng bia, rượu, 
và sâm-banh trong các công viên và các không gian công cộng ngoài trời mà cơ quan này quản lý. Chỉ thị tạm 
thời này có hiệu lực từ thứ Sáu, ngày 24 tháng Tư cho đến 23 tháng Bảy, 2020. Mục đích của chỉ thị này là để 
hỗ trợ và khuyến khích các chỉ thị về ở trong nhà và đảm bảo an toàn cho các không gian công cộng ngoài trời 
trong trường hợp khẩn cấp. Những hạn chế khác, bao gồm cấm sở hữu và sử dụng các loại rượu có cồn hoặc 
rượu mạnh, vẫn có hiệu lực theo các quy tắc về sử dụng đồ uống có cồn trong công viên và các không gian 
công cộng của thành phố. 

Những người sử dụng công viên cần biết những gì bị cấm trong các công viên Denver để bảo vệ phòng ngừa 
sự lây lan của COVID-19: 

 Cấm đồ uống có cồn (bao gồm cả bia, rượu và sâm-banh) 

 Nếu quý vị bị ốm, đừng đến công viên 

 Luôn giữ khoảng cách với nhau ít nhất 6 feet 

 Không tụ tập hoặc đi lại thành các nhóm 

 Cấm các môn thể thao và các hoạt động tập thể 

 Không dùng chung các thiết bị (như đĩa ném, bóng đá…vv) 

 Mang theo nước rửa tay khô/vật dụng lau rửa 

 Xích chó để phòng ngừa lây nhiễm chéo với những con khác 

 Công viên mở cửa từ 5:00 giờ sáng – 11:00 giờ tối 

Denver sẽ tiếp tục theo dõi và thi hành việc giữ khoảng cách xã hội trong các công viên. Nếu quý vị phải đến 

công viên, xin đến công viên gần quý vị nhất. Chín mươi phần trăm công dân Denver sống gần công viên chỉ 

đi bộ khoảng 10 phút. Hãy tìm công viên gần quý vị tại: https://denvergov.org/maps/map/parks. Nếu quý vị cần 

buộc phải thi hành khoảng cách xã hội tại công viên địa phương của mình, xin gọi 311.  

Denver sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về những thay đổi của các quy tắc sử dụng công viên để đảm 

bảo việc tuân thủ quy định về khoảng cách xã hội. Nên nhớ, để không làm lây lan dịch bệnh COVID-19, hãy ở 

nhà trừ tất cả những hoạt động thiết yếu và tuân thủ tất cả các lệnh y tế công cộng. 

Mặc dù hiện các trung tâm giải trí đã đóng cửa, Sở Công Viên & Giải Trí Denver vẫn đang cung cấp các 

nguồn tài nguyên bổ sung để đáp ứng nhu cầu giải trí của cư dân. Chương trình Denver Parks and Recreation 

@ Home mới được khai trương cung cấp những chương trình trên mạng miễn phí với nhiều lựa chọn dành 

cho mọi lứa tuổi và khả năng thưởng thức. 

Là một phần của Denver Parks and Recreation @ Home, các huấn luyện viên hướng dẫn những người tham 

gia thực hiện các bài thể dục và các hoạt động để giữ cho tinh thần và cơ thể vận động. Các lớp thể dục, các 

trò chơi, các dự án nghệ thuật và nhiều lựa chọn khác có trên các trang Facebook, Instagram và YouTube của 

Sở Công Viên & Giải Trí Denver, cùng với các lớp tương tác trên Zoom. Lịch trình đầy đủ của các hoạt động 

có thể xem trên mạng và trên ứng dụng Công Viên và Giải Trí Denver (Chỉ dùng cho hệ điều hành IOS).  
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