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ጋዜጣዊ መግለጫ
እንደደረሰ ወዲያው የሚለቀቅ
ኤፕሪል 20, 2020

በዴንቨር ከተማና እና ካውንቲ በኮቪድ-19 ዙሪያ የሰጠው ወቅታዊ ምላሽ

በፓርኮች፣ በጎልፍ ማዘውተሪያ ቦታዎች አጠቃቀም፣ አዳዲስ በተጨማሪነት በተሰሩ መጠለያዎች፣ የንግድ እና የጥበብ ድጋፍ ላይ
የተደረገ ለውጥ
ዴንቨር፦ የዴንቨር ከንቲባ Michael B. Hancock ዛሬ የተለያዩ መረጃዎችን ስለ ኮቪድ-19 ምላሽ ይፋ ሲያደርጉ የቆዩ ሲሆን በቤት
ውስጥ የመቆየትን አስፈላጊነት እንዲሁም ከቤት ውጭ ሲወጣም በጥንቃቄ መሆን እንዳለበት አፅንኦት በመስጠት ገልፀዋል፡፡
ከንቲባው እና የኤመርጀንሲ ኦፕሬሽን ማዕከሉ የማገገሚያ እቅዶችን ለማቀድ ጥረት እያደረጉ ሲሆን፤ ነገር ግን አካላዊ ርቀትን
መጠበቅ የቫይረሱን ስርጭት ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት አሁን ላይ በጣም ውጤታማ መሳሪያ መሆን ችሏል፡፡
ከተማው፣ ከአስተዳደር ፖሊስ እና ከሌሎች ጋር በቅርብ በመሆን በጥምረት፣ ጥንቃቄ ላይ ያተኮረውና እኛ የምንሰጠው ዳታ በቤት
ውስጥ ቆዩ ለሚለው ትዕዛዝ ተግባራዊነት ላይ የፈጠረው ተፅዕኖ ስለመኖሩ ለማረጋገጥ በጋራ የሚሰሩ ይሆናል፡፡ ወደ ማገገሚያ
እቅዱ ተግባራዊነት መግባት ታላላቅ ስብሰባዎች፣ የአካባቢው ነዋሪዎች እና የንግድ ተቋማት ዳግም መከፈት ላይ ተፅዕኖ ይፈጥራል፡፡
ከተማው ቤት ለሌላቸው ሰዎች፣ ለነዋሪዎች እና ለነጋዴዎች የሚደረጉ ድጋፎች፤ ይህም ከ 2 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር በአካባቢው ላሉ
ንግዶች እና አርቲስቶች፣ እንዲሁም ኤፕሪል 22 በአዲስ ጥንቃቄ እርምጃዎች ዳግም ክፍት ለሚሆነው የህዝብ ጎልፍ መጫወቻ ድጋፍ
በመስጠት ላይ ነው፡፡ በርካታ ክልከላዎች እንደነበሩ የሚቀጥሉ ይሆናሉ፡፡ ነዋሪዎችም የከተማው የማህበረሰብ የጤና ትዕዛዝ
ማለትም በርካታ ሰዎች የሚካፈሉባቸውን ስብስባዎች፣ እና ሁነቶች ላይ የተጣለው ክልከላ ሜይ 11 የሚያበቃ ሲሆን በዚህ ሳምንት
ማብቂያ አካባቢ ለቀጣይ ቀናት እንደሚራዘም የሚጠበቅ ሲሆን ህዝቡም ይህን መጠበቅ አለበት፡፡
“በአንድ ጊዜ ወደ ብርሀን መግባት አንችልም፡፡ ይህ በጊዜ ሂደት የሚሆንና የተለያዩ መከላከያ እርምጃዎች ተግባራዊ መሆናቸው
የሚቀጥሉ ሲሆን፣ ይህም የኮቪድ-19 ስርጭትን በተሻለ መቆጣጠር እስከምንችል ድረስ የሚቀጥል ነው፡፡” ከንቲባ ሀንኮክ ”በዚህ
ሳምንት እቤታችሁ ሆናችሁ ስላሳለፋችሁ ምስጋናዮን የማቀርብ ስሆን የራሳችሁን ህይወት ጨምራችሁ የሌላውም እንዲድን
ምክንያት መሆናችሁን መግለፅ እወዳለሁ፡፡“
ፓርኮችን ስለመጠቀም እና የጎልፍ መጫወቻዎች ዳግም ስለ መከፈት፦ የዴንቨር ፓርክና ሪክሬሽን በዴንቨር ባሉ ፓርኮች
ውስጥ በሚኖሩ እንቅስቃሴዎች አካላዊ ርቀት እንዲጠበቅ እንዲሁም የፓርኩን ጎብኚዎች ጤና እና አስፈላጊ ነገሮች ማሟላትን እና
መሰል ተጨማሪ መረጃዎችን ያቀርባል፦
• በቡድን ሆነው አይሰብሰቡ ወይም አይጓዙ
• የቡድን ስፖርታዊ ጨዋታ እና እንቅስቃሴ የተከለከሉ ናቸው
• የተለያ ቁሳቁሶችን በጋራ መጠቀም አይፈቀድም (ከፕላስቲክ የተሰሩ መጫዋቻዎች፣ ኳሶች፣ የመሳሰሉት. )
በከተሞች ያሉ የጎልፍ መጫወቻ ቦታዎች እሮብ፣ ኤፕሪል 22 ዳግም የሚከፈቱ ሲሆን የአየር ንብረትን ባማከለ መልኩ እንዲሁም
በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ክልከላ የሚደረግ ሲሆን ይህም የሚደረገው አካላዊ ርቀት በሚገባ ተግባራዊ እንዲሆን ነው፡፡ ዝርዝሩ በ
www.cityofdenvergolf.com.
የንግድ ድጋፍ ፈንድ፦ ዴንቨር ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ኦፖርቹኒቲ ዛሬ የመጀመሪያውን 2 ሚሊየን የአሜሪካ ዶላር
በዴንቨር ላሉ ዝቅተኛ ንግድ ላይ ለተሰማሩ በርካቶች በድጋፍ መልክ መስጠት ይጀምራል፡፡ ድጋፉን የሚቀበሉት 60 በመቶ የሚሆኑት
ሴቶች እና/ወይም የተገለሉ የህብረሰብ ክፍሎች ናቸው፡፡
ኮሎራዶ አርቲስት ድጋፍ ፈንድ፦ የዴንቨር ስነ-ጥበብና ማሳያ ቦታዎች በኮቪድ-19 ወረርሽን የተነሳ የተጎዱ የስነ-ጥበብ ባለሙያዎች
በመርዳት ላይ ነው፡፡
የነዋሪዎች የጥቃቄ ቁሳቁሶች፦ ዴንቨር እይታዋን በማስፋት የረዥም ጊዜ የጥንቃቄ ቁሳቁስ ድጋፎችን ታደርጋለች፡፡

በዴንቨር ያሉና ለሴቶች መጠለያነት የተሰሩ ታላላቅ መጠለያ ግንባታዎች፦
በዴንቨር ኮሊዚየም የሚገኙትና ኤፕሪል 20 የሚከፈቱት አዲሶቹ የሴቶች መጠለያዎች 300 ለሚደርሱ ሴቶች እና በስርዓት ፆታ ላይ
ለሚሰሩ ግለሰቦች ግልጋሎትን የሚሰጥ ሲሆን የመለየት፣ የህክምና ግልጋሎት እና ምልክቱ ለሚታይባቸው አሊያም ራሳቸውን
እንዲያገሉ ለተነገራቸው እና ህክምና ለሚያፈልጋቸው ግልጋሎት ይሰጣል፡፡

