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Thành Phố và Quận Denver Cập Nhật Thông Tin về Phòng Chống COVID-19
Những thay đổi với việc sử dụng công viên và sân golf, nhà tạm trú bổ sung mới, hỗ trợ cho
kinh doanh và nghệ thuật
DENVER – Hôm nay Thị trưởng Michael B. Hancock thông báo một số thông tin cập nhật về phòng chống
COVID-19 của Denver, nhấn mạnh nhu cầu mọi người cần tiếp tục ở nhà và ra ngoài một cách có trách
nhiệm. Thị trưởng và Trung Tâm Các Hoạt Động Khẩn Cấp đã bắt đầu các nỗ lực lập kế hoạch phục hồi,
nhưng giãn cách xã hội hiện vẫn là công cụ hiệu quả nhất để hạn chế sự lây lan của virus.
Thành phố sẽ hợp tác chặt chẽ với Thị Trưởng Polis và những người khác để xác định liệu dữ liệu chăm sóc y
tế mà chúng ta đang xem có ủng hộ sự nới lỏng lệnh ở nhà theo từng giai đoạn hay không. Việc chuyển sang
kế hoạch phục hồi sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động tụ tập đông người, những cư dân địa phương, và mở cửa
lại các hoạt động kinh doanh.
Thành phố hiện hỗ trợ cho những người dân vô gia cư; trợ cấp cho cư dân và các doanh nghiệp, bao gồm
hơn $2 triệu dành cho các doanh nghiệp và nghệ sĩ tại địa phương; và mở cửa lại các sân golf công cộng vào
ngày 22 tháng Tư với những biện pháp đảm bảo an toàn mới. Nhiều hạn chế vẫn được duy trì. Các cư dân
nên biết trước rằng lệnh y tế công cộng của thành phố vẫn áp dụng những hạn chế đối với các hoạt động tụ
tập đông người và các sự kiện lớn, dự kiến hết hạn vào ngày 11 tháng Năm, nhưng sẽ được tiếp tục gia hạn
vào cuối tuần này đến một thời điểm xác định.
“Chúng ta không thể thay đổi ngay lập tức. Việc nới lỏng phải thực hiện từ từ đồng thời với việc duy trì nhiều
biện pháp bảo vệ cho tới khi chúng ta kiểm soát sự lây lan của COVID-19 tốt hơn”, Thị trưởng Hancock cho
biết. “Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã ở trong nhà vào cuối tuần này – quý vị đã giúp cứu sống tính mạng
của người khác, có thể là của chính quý vị”.
Sử Dụng Công Viên và Mở Cửa Sân Golf: Sở Công Viên và Giải Trí Denver cung cấp thêm thông tin liên
quan đến các hoạt động tại các công viên Denver nhằm duy trì giãn cách xã hội và bảo vệ sức khỏe của
những người đến thăm công viên:
•
•
•

Không tụ tập hoặc đi lại thành các nhóm
Cấm các hoạt động và môn thể thao tập thể
Cấm dùng chung các dụng cụ (như đĩa frisbee, bóng,…vv)

Các sân golf do thành phố vận hành sẽ mở cửa trở lại vào thứ Tư, ngày 22 tháng Tư, khi thời tiết cho phép,
nhưng vẫn áp dụng quy định giãn cách xã hội. Chi tiết xin xem tại www.cityofdenvergolf.com.
Quỹ Hỗ Trợ Kinh Doanh: Hôm nay, Cơ Quan Phát Triển & Cơ Hội Phát Triển Kinh Tế Denver sẽ bắt đầu
phân phát số tiền trợ cấp $2 triệu để hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nhỏ nhạy cảm nhất của Denver. Khoảng 60%
số công ty đang nhận trợ cấp thuộc sở hữu của phụ nữ và/hoặc người dân tộc thiểu số.
Quỹ Hỗ Trợ Nghệ Sĩ Colorado: Sở Nghệ Thuật & Nơi Gặp Gỡ Denver hiện đang giúp những nghệ sĩ bị ảnh
hưởng bởi các hoạt động đóng cửa do đại dịch COVID-19.

Các Cơ Sở Chăm Sóc Nội Trú: Denver sẽ tăng cường giám sát và hỗ trợ các cơ sở chăm sóc lâu dài.
Nhà Tạm Trú Bổ Sung Của Phụ Nữ Tại Sân Vận Động Denver: Nhà tạm trú mới bổ sung của phụ nữ tại
Sân Vận Động Denver, mở cửa vào ngày 20 tháng Tư, sẽ phục vụ tối đa 300 phụ nữ và người chuyển đổi giới
tính, cung cấp khám sàng lọc, điều trị, và tiếp cận các cơ sở nghỉ ngơi cho những người có các triệu chứng và
cần thiết phải cách ly về mặt y tế.

