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ማርች 26/2020 

ማርች 10/2020፣ የኮሎራዶ ሃገረ ገዢ አሁን ኮቪድ-19 በተባለው በኖቭል ኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት የአስቸኳይ ጊዜ 
አዋጅ አውጇል። 

ማርች 12/2020፣ የዴንቨር ከተማ እና አውራጃ ከንቲባ በኮቪድ-19 መስፋፋት ምክንያት ሲ. አር. ኤስ § 24-33.5-701 እና 
በስሩ የተዘረዘሩትን መሰረት አድርጎ የአካባቢያዊ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ፤ ይህም ማርች 16/2020 በኮቪድ-19 የመስፋፋት 
ስጋት ምክንያት በዴንቨር ከተማ እና አውራጃ የከተማ ምክር ቤት እስከ ግንቦት 11/2020 ድረስ ተራዘመ።   

ማርች 13/2020፤ የዴንቨር የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር (“DDPHE”)፣ በተሻሻለው የመዘጋጃ 
ቤት ኮድ ክፍል 24-16 መሰረት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ የተወሰኑ አገልግሎት መስጫዎችን አገደ (“ማርች 13 ከ 
DDPHE የተላለፈ መመሪያ”)። 

ማርች 15/2020፣ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (“CDC”) የኮቪዲ-19 ስርጭትን ለመቀነስ ሁሉም ትልልቅ ዝግጅቶች እና 50 
ሰው እና ከዚያ በላይ የሚገኝባቸው ስብስቦች እንዲሰረዙ ወይም ከስምንት ሳምንት በኋላ እንዲተላለፉ መክሯል። 

ማርች 16/2020፣ የዴንቨር የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር (“DDPHE”)፣ በተሻሻለው የመዘጋጃ 
ቤት ኮድ ክፍል 24-16 መሰረት ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን አገደ፤ ይህም በሬስቶራንቶች ውስጥ መመገብ እና መጠጣትን እና 
የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (“CDC”) ባስቀመጠው መሰረት 50 ሰው እና ከዚያ በላይ የሚገኝባቸው ስብስቦችን ማገድን 
ያጠቃልላል። (“ማርች 16 DDPHE መመሪያ”) 

ማርች 16/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር በተሻሻለው የኮሎራዶ መመሪያ 
§§ 22-1.5-101 (1) (ኤ) እና 22-1.5-101 (1) (ኤ)(1) መሰረት በማርች 17፣ 18 እና ማርች 19,2020 በተሻሻለው የህብረተሰብ 
ጤና ትእዛዝ 20-22 ማስታወቂያ፡ መጠጥ ቤቶችን፣ ሬስቶራንቶችን፣ ቲያትር ቤቶችን፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየሞችን 
እና ካሲኖ መጫወቻዎችን ዘግቷል። (“ማርች 16 CDPHE መመሪያ”) 

ማርች 18/2020 የኮሎራዶ ሃገረ ገዢ በኮቪዲ-19 ምክንያት በኮሎራዶ የሚገኙ መደበኛ የህዝብ እና የግል አንደኛ እና ሁለተኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በአካል ትምህርት ቤት ሄዶ መማርን የሚያግድ ትዕዛዝ አስተላልፏል።(“ማርች 18 EO ገዢ”) 

ማርች 18/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው የኮሎራዶ መመሪያ 
§§ 22-1.5-101 (1) (a) እና 22-1.5-101 (1) (a)(1) መሰረት የኮቪዲ-19 የስርጭት ፍጥነትን ለመቀነስ ከ(10) ሰዎች በላይ 
እንዳይሰባሰቡ የሚከለክል የማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን አውጇል። (“ማርች 18 CDPHE መመሪያ”) 

ማርች 18/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው የኮሎራዶ መመሪያ 
§§ 22-1.5-101 (1) (a) እና 22-1.5-101 (1) (a)(1) መሰረት የማርች 16 CDPHE መመሪያ አሻሽሎ አላስፈላጊ የግል 
አገልግሎቶችን እና ሜዳ ውስጥ እና ከሜዳ ውጪ የሚደረጉ የውድድር ቁማር አገልግሎቶችን አቋርጧል፤ የከፍተኛ የትምህርት 
ተቋማትን የምግብ አገልግሎትን እንዳይቋረጥ አድርጓል፤ የሆቴል የምግብ አገልግሎት ከክፍል ውስጥ ትዕዛዝ ውጪ 
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እንደተቋረጠ ግልፅ አድርጓል፤ እንዲሁም የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየሞችን ትርጓሜ አስቀምጧል፤ እንዲሁም የማርች 16 
CDPHE ትዕዛዝ እስከ ሚያዝያ 30/2020 እንደሚቀጥል አስታውቋል። (“ማርች 18 CDPHE መመሪያ”) 

ማርች 21/2020፣ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው የኮሎራዶ መመሪያ 
§§ 25-1.5-101 (1) (ኤ) እና 25-1.5-102 (1) (ኤ)(1) መሰረት ከማህበራዊ መራራቅ ትእዛዙ ነጻ ያደረጋቸውን እንቅስቃሴዎችና 
ተግባራትን በበለጠ ለማብራራት የማርች 18 CDPHE ትእዛዝ እንዲሻሻል ኣድርጓል፡፡ 

ማርች 22/2020፣ የኮሎራዶ ሃገረ ገዢ ኮቪድ-19 በግዛቱ በመከሰቱ ምክንያት እጅግ አስፈላጊ ያልሆኑ የስራ ቦታዎች 50% 
የሚሆነው ሰራተኛቸውን እንዲቀንሱና እጅግ በሚቻል መጠን ከቤት ሆነው የሚሰሩበትን መንገድ እንዲተገብሩ የሚያዝ አዋጅ 
አውጥተዋል፡፡ 

ማርች 22/2020፣ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው የኮሎራዶ መመሪያ 
§§ 25-1.5-101 (1) (ኤ) እና 25-1.5-102 (1) (ኤ)(1) መሰረት በ EO D2020-0 13 (“ማርች 22 CDPHE መመሪያ”) 
የማይካተቱ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች፣ መሰረተ ልማት፣ የመንግስት ስራዎች፣ እና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን የሚያብራራ መመርያ 
አውጇል፡፡ 

በማርች 23 ቀን 2020 የዴንቨር ማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር እንዳሉበት በተከለሰው የዴንቨር ማዘጋጃ 
ቤት ሕግ ክፍል 23-16 የቤት ውስጥ ቆዩ መመሪያ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ፣ ትዕዛዙ በተመሳሳይ ቀን ተሻሽሏል፡፡ ("ማርች 23 
DDPHE ትዕዛዝ") 
 
በማርች 24 ቀን 2020 የዴንቨር ማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር በዴንቨር የማዘጋጃ ቤት መመሪያ ክፍል 
23-16 መሰረት የማርች 23 DDPHE ትዕዛዝ ተሻሽሏል፡፡ ("ማርች 24 DDPHE ትዕዛዝ") 
 
በማርች 25 ቀን 2020 የኮሎራዶ ግዛት ርዕሰ መስተዳድር ስለ አስተዳደራዊ ትዕዛዝ D2020-017 በኮሎራዶ ግዛት የኮቪድ-19 መኖርን 
ተከትሎ በቤት ውስጥ ስለ መቆየት እንዲሁም የኮሎራዶ ማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር የማህበረሰቡን የጤና 
መመሪያ ዋና አስተዳዳሪ ትዕዛዝ ከዋና ዳይሬክተሩ ትዕዛዝ ("EO  02020-017") ጋር አብሮ ስለማስኬድ ያነሳል፡፡ 
 
በማርች 25 ቀን 2020 የኮሎራዶ ማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር የኮሎራዶን የተከለሰውን ህግ §§ 25-
1.5-101(1)(a) እና 25-1.5-102(1)(a)(I) በቤት ውስጥ መቆየት መታዘዙ ስላለው ተገቢነት ያነሳል፡፡ ("ማርች 25 CDPHE በቤት 
ውስጥ ቆዩ ትዕዛዝ") 
 
በማርች 26 ቀን 2020 የኮሎራዶ ማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተር የኮሎራዶን የተከለሰውን ህግ §§ 25-
1.5-] 01 (l)(a) እና 25-1.5-102(1 )(a)(I) ህግ የማርች 25 ቀን የሲ.ዲ.ፒ.ኤች.ኢ በቤት ውስጥ ቆዩ የሚለው ትዕዛዝ ስለሚሻሻልበት 
ያነሳል፡፡ ("ማርች 26 CDPHE በቤት  ውስጥ  ቁዩ ትዕዛዝ ") 

 

የ DDPHE ዋና ዳይሬክተር የተከለሰውን የዴንቨር ማዘጋጃ ቤታዊ መመሪያ ክፍል 24-16፣ የዴንቨርን የማርች 24 DDPHE ትዕዛዙን 
እንዲከለስ አድርጓል፤ ያ ባይሆን የኮሎራዶ የማርች 26 CDPHE ን በቤት ውስጥ ቆዩ ህግን እንዳለ በመውሰድ የዴንቨር በቤት ውስጥ 
የመቆየት ህግ ይባል ነበር፡፡    
 
CDPHE ትኩረት በሰጠው መጠን የቤት ውስጥ ቆዩ ህጎች በተደጋጋሚ ሊለመድ እና ይህንን ትዕዛዝ እንዲሻሻል ሊደርግ ይችላል፡፡ 
("ማርች 26 C D P H E  ቤት ውስጥ ቆዩ ትዕዛዝ").    
 
 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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በተከለሰው የዴንቨር ማዘጋጃ ቤት ህግ ክፍል 24-24 መሰረት ይህን ህግ ተግባራዊ አለማድረግ ህገ ወጥነት ነው፡፡ ይህንን ትዕዛዝ የሚጥስ 
ማንኛውም ግለሰብ ህጋዊ ለሆነ ቅጣት የሚዳረግ ሲሆን በዚህም መሰረት ለአንድ የህግ ጥሰት ብቻ ዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ የአሜሪካ 
ዶላር ($999) እንዲከፍል ይደረጋል፡፡ አስገዳጅ ተግባራት እያደጉ የሚሄዱ መሆን ያለባቸው ሲሆን ዴንቨርም እያንዳንዱ ነዋሪ፣ ወንጀለኛ 
አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ማለትም እንደ ክፍያ፣ ቅጣት፣ እስራት፣ ፍርድ፣ እርምጃ፣ ውሳኔ እንዲሁም ምናልባትም ህክምናም ለየብቻ 
አሊያም ተጣምረው ሊሰጡ ይችላሉ፡፡    
 
በማህበረሰብ ጤናና አካባቢ ጥበቃ መምርያ ዋና ዳይሬክተሩ በፅሁፍ ካልተራዘመ፣ ካልተሰረዘ፣ ቀኑ ካልተለወጠ አሊያም ካልተሻሻለ 
በስተቀር ይህ ትእዛዝ እስከ አፕሪል 11 ቀን 2020 ድረስ የሚቀጥል ይሆናል፡፡ 

 
አጽድቆ ያወጣው፦ 
(የማይታይ ፊርማ) 
 
Robert M. McDonald 
የማህበረሰብ ጤና አስተዳዳሪ፣ የዴንቨር ከተማና ካውንቲ   
ዋና ዳይሬክተር፣ የዴንቨር የማህበረሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ መምርያ 
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