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 (  19توفر مدينة ومقاطعة دنفر تحديثات حول االستجابة للفيروس التاجي )كوفيد 

 تغييرات في استخدام الحدائق العامة ومالعب الجولف، دار إيواء جديدة، إغاثة األعمال التجارية والفنانين.  
 

(، مما يؤكد الحاجة إلى االستمرار 19دنفر للفيروس التاجي )كوفيد   مايكل بي. هانكوك اليوم عن العديد من التحديثات حول استجابة -صرح عمدة دنفر -دنفر  
لجسدي األداة األكثر في البقاء في المنزل وعدم الخروج منه إال للضرورة. بدأ عمدة دنفر ومركز عمليات الطوارئ اختبارات خطة التعافي، ولكن يبقى التباعد ا

 فعالية حاليًا للحد من انتشار الفيروس.

 

. وسوف يؤثر مدينة بالتنسيق الوثيق مع الحاكم بوليس وآخرين لتحديد ما إذا كانت بيانات الرعاية الصحية المقدمة تدعم تخفيف أمر البقاء في المنزلستعمل ال 
 االنتقال إلى خطة التعافي على التجمعات الكبيرة والسكان المحليين وإعادة فتح األعمال التجارية.

 

مليون دوالر لألعمال التجارية والفنانين   2سوف تقدم المدينة الدعم للمشردين، كما تعمل على مساعدة السكان واألعمال التجارية، عن طريق توفير أكثر من  
العديد من القيود. يجب أن يعلم أبريل مع تطبيق إجراءات سالمة جديدة. مع استمرارية تطبيق    22المحليين؛ وسوف يتم إعادة افتتاح مالعب الجولف العامة في  

مايو، سوف  11 السكان بأن مرسوم الصحة العامة في المدينة الذي يقوم بفرض القيود على التجمعات واألحداث الكبيرة، والذي كان من المقرر أن ينتهي في

 يتم تمديده في وقت الحق من هذا األسبوع إلى موعد يحدد فيما بعد.

 

طبيق العديد من وتحدث العمدة هانكوك قائاًل: "ال يُعد األمر سهاًل كقلب مفتاح اإلضاءة" ولكنه سوف يكون تحواًل تدريجيًا، كتحول الضوء الخافت، مع ت 
لقد  -في نهاية هذا األسبوع  اإلجراءات الوقائية حتى نتمكن من التحكم بشكل أفضل في انتشار الفيروس التاجي.  وقال شاكًرا "شكًرا لكل من مكث في المنزل

 ساعدت في إنقاذ حياة شخص ما، ربما كانت حياتك".

 

: يقوم قسم الحدائق العامة والترفيه في دنفر بتوفير معلومات إضافية مرتبطة باألنشطة في حدائق دنفر للحفاظ استخدام الحدائق العامة وفتح مالعب الجولف 
 ار الحديقة: على التباعد الجسدي ودعم صحة ورفاهية زو

 حظر التجمع أو التحرك في مجموعات •

 الرياضة واألنشطة الجماعية محظورة •

 حظر مشاركة األدوات )على سبيل المثال: الفريسبيز وكرات القدم وما إلى ذلك(. •

قيود لضمان التباعد الجسدي. للتفاصيل قم أبريل، إذا سمح الطقس بذلك، مع تطبيق ال  22سيتم إعادة افتتاح مالعب الجولف التي تديرها المدينة يوم األربعاء، 
 www.cityofdenvergolf.com. بزيارة

مليون دوالر أمريكي اليوم لدعم العديد من األعمال التجارية   2سيقوم برنامج دنفر للتنمية والفرص االقتصادية بمنح مبلغ قيمته    صندوق إغاثة األعمال التجارية:
 في المائة من الشركات التي تتلقى المساعدة تمتلكها النساء و / أو األقليات. 60الصغيرة والمستهدفة في دنفر. حوالي 

 

( الفنانين المتأثرين بعمليات اإلغالق نتيجة تفشي الفيروس Denver Arts & Venuesتساعد وكالة دنفر للفنون والمرافق ) :دوصندوق إغاثة فنانين كولورا
 (.19التاجي )كوفيد 

 

 ستعمل دنفر على زيادة اإلشراف على مرافق الرعاية طويلة األجل ودعمها. :مرافق الرعاية السكنية 

 

أبريل، ما يصل إلى  20: ستخدم دار اإليواء الجديدة الخاص بالنساء في دنفر كوليسيوم، والذي سوف يتم افتتاحها في دار إيواء النساء في دنفر كوليسيوم 
ون بالعزلة بسبب  امرأة ومتحواًل جنسيًا، وستوفر الفحص والفرز الطبي والوصول إلى مرافق الراحة ألولئك الذين تظهر عليهم أعراض أو ينصح 300

 الضرورة الطبية. 
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