
  

   

1437 Bannock St. 
Denver, CO  80202   

p: 720.865.7695   

  JIC_news@denvergov.org 

 بیانیه مطبوعاتی

 جهت انتشار فوری

 2020آوریل   20

  

 

 را بروزرسانی می کند COVID-19شهر و شهرستان دنور پاسخ 

 تغییرات در استفاده از پارک ها و زمین های گلف، پناهگاه کمکی جدید، معافیت های هنرمندان و کسب و کارها  
 

اعالم کرد که به لزوم تداوم در خانه ماندن و  COVID-19شهردار مایکل بی. هنکاک امروز چندین بروزرسانی در خصوص پاسخ دنور به  -دنور  

اری پذیری بیرون از خانه تاکید می کند. شهردار و مرکز عملیات های اورژانسی اقدامات برنامه ریزی بهبودی را آغاز کرده اند، اما فاصله گذ مسئولیت
 اجتماعی همچنان موثرترین ابزار موجود برای محدود کردن شیوع ویروس است.

 

و سایرین همکاری می کند تا تعیین کنند آیا داده های درمانی که در حال حاضر شاهد آن هستیم برای تخفیف مرحله ای  شهر از نزدیک با فرماندار پالیس 
 ند گرفت.حکم در خانه ماندن کفایت می کند. تجمعات بزرگ، ساکنان محلی، و بازگشایی کسب و کارها در گذار به برنامه بهبودی تحت تاثیر قرار خواه

 

میلیون دالر برای کسب و کارها و هنرمندان محلی؛  2شهر ارائه حمایت ها به افراد بی خانمان؛ معافیت ها برای ساکنان و کسب و کارها، شامل بیش از  
د باقی خواهد آوریل با اعمال تمهیدات ایمنی جدید اجرایی می کند. بسیاری از محدودیت ها به قوت خو 22و بازگشایی زمین های همگانی گلف را در 

مه منقضی  11ماند. ساکنان باید مد نظر داشته باشند حکم بهداشت عمومی شهر که محدودیت هایی بر رویدادها و گردهمایی های بزرگ وضع می کند و 
 می شود، در روزهای آتی هفته جاری تا تاریخ مقرری تمدید خواهد شد.

 

به وضع قبلی برگردد. این یک فرآیند تدریجی خواهد بود که بسیاری از تمهیدات حفاظتی وضع  شهردار هنکاک گفت: »قرار نیست به یک باره همه چیز 
به دست آوریم. سپاسگزاریم از همه کسانی که این آخر هفته در   COVID-19شده را به قوت خود باقی می گذارد تا زمانی که کنترل بهتری روی شیوع 

 نوعانتان، شاید هم جان خودتان، کمک کرد.«این کار شما به نجات جان هم  – خانه ماندند 

 

: اداره پارک ها و اوقات فراغت دنور به منظور تداوم فاصله گذاری اجتماعی و تامین سالمت و استفاده از پارک ها و بازگشایی زمین های گلف 
 کرده است: بهداشت بازدیدکنندگان پارک ها، اطالعات تکمیلی مربوط به فعالیت ها در پارک های دنور ارائه

 از سفر کردن یا گردهمایی به صورت گروهی خودداری کنید  •

 فعالیت ها و ورزش های گروهی ممنوع است •

 استفاده از تجهیزات مشترک مجاز نیست )مانند فریزبی، توپ فوتبال و غیره(  •

محدودیت ها به منظور تضمین فاصله گذاری  آوریل در صورت مساعد بودن هوا بازگشایی خواهد شد و 22زمین های گلف تحت اداره شهر چهارشنبه، 
 .www.cityofdenvergolf.comاجتماعی برقرار خواهد بود. جزئیات در 

میلیون دالر کمک هزینه اولیه را شروع خواهد کرد تا  2مرکز توسعه و فرصت آفرینی اقتصادی دنور از امروز اعطای  صندوق معافیت کسب و کار:
درصد شرکت های دریافت کننده کمک هزینه  60بسیاری از کسب و کارهای کوچک دنور را که آسیب پذیرتر هستند مورد حمایت قرار دهد. حدود 

 اره می شوند.توسط بانوان و/یا اقلیت ها اد

 

متاثر شده اند  COVID-19سازمان هنر و سالن های اجرای دنور به افراد هنرمندی که از تعطیلی های جهان گیری  :صندوق معافیت هنرمندان کلرادو
 کمک می کند.

 

 دنور نظارت ها و حمایت های خود را از مراکز مراقبتی بلندمدت افزایش خواهد داد. :مراکز مراقبت اقامتی 

 

زن  300آوریل باز خواهد شد، پذیرای حداکثر  20: پناهگاه کمکی جدید بانوان در آمفی تئاتر دنور که از پناهگاه های کمکی بانوان در آمفی تئاتر دنور 

ز عالیم را دارند یا  و تراجنس خواهد بود و غربالگری، تریاژ پزشکی و دسترسی به تسهیالت تنفسی را در اختیار افرادی قرار می دهد که نشانه هایی ا
 به دلیل ضرورت پزشکی توصیه شده ایزوله بشوند. 
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