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ማርች 20/2020 

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

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 የአስቸኳይ 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 ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ (“DDPHE”)፣ 
በተሻሻለው የመዘጋጃ ቤት ኮድ ክፍል 24-16 መሰረት የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመቀነስ የተወሰኑ አገልግሎት 
መስጫዎችን አገደ። (“ማርች 13 ከDDPHE የተላለፈ መመሪያ”) 

ማርች 15/2020፣ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (“ሲዲሲ”) 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 ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ (“DDPHE”)፣ 
በተሻሻለው የመዘጋጃ ቤት ኮድ ክፍል 24-16 መሰረት ተጨማሪ እንቅስቃሴዎችን አገደ፤ ይህም 
በሬስቶራንቶች ውስጥ መመገብ እና መጠጣትን እና የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (“ሲ ዲ ሲ”) ባስቀመጠው 
መሰረት 50 ሰው እና ከዚያ በላይ የሚገኝባቸው ስብስቦችን ማገድን ያጠቃልላል። (“ማርች 16 DDPHE 
መመሪያ”) 

ማርች 16/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ 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 
ሲዲፒኤችኢ 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 ኢኦ ገዢ”) 
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ማርች 18/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው 

የኮሎራዶ መመሪያ §§ 22-1.5-101 (1) (ኤ) እና 22-1.5-101 (1) (ኤ)(1) መሰረት የኮቪዲ-19 የስርጭት 

ፍጥነትን ለመቀነስ ከ(10) ሰዎች በላይ እንዳይሰባሰቡ የሚከለክል የማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን አውጇል። 
(“ማርች 18 ሲዲፒኤችኢ መመሪያ”) 

ማርች 19/2020፤ የኮሎራዶ የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው 

የኮሎራዶ መመሪያ §§ 22-1.5-101 (1) (ኤ) እና 22-1.5-101 (1) (ኤ)(1) መሰረት የማርች 16 ሲዲፒኤችኢ 

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 እንደተቋረጠ ግልፅ አድርጓል፤ 
እንዲሁም የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየሞችን ትርጓሜ አስቀምጧል፤ እንዲሁም የማርች 16 ሲዲፒኤችኢ 
ትዕዛዝ እስከ ሚያዝያ 30/2020 እንደሚቀጥል አስታውቋል። (“ማርች 19 ሲዲፒኤችኢ መመሪያ”) 

የDDPHE ዋና አስፈፃሚ መምሪያ በተሻሻለው የዴንቨር መዘጋጃ ኮድ ክፍል 24-16 መሰረት ከማርች 18 
ሲዲፒኤችኢ መመሪያ ጋር እና ከማርች 19 ሲዲፒኤችኢ መመሪያ ጋር በማያያዝ የማርች 16 DDPHE 
መመሪያን እንደሚከተለው አሻሽሏል፤ በማርች 16 DDPHE የሚዘጉ የንግድ ተቋማትን አይነት ጨምሯል 
እንዲሁም ሁሉም ዝግጅቶች እና ከ(10) ሰው በላይ የሚገኝባቸውን ስብስቦች እንዲሰረዙ ወይም እስከ ግንቦት 
1/2020 ድረስ እንዲተላለፉ አድርጓል። 

በተለይም የሚከተሉት የህዝብ መገልገያ ቦታዎች መግባት፣ መውጣት፣ መጠቀም እና ለህዝብ ክፍት መሆን 
የተከለከሉ ናቸው፡ 

1. ሬስቶራንቶች፣ ምግብ መመገቢያዎች፣ ካፌዎች፣ ቡና መጠጫዎች እና ሌሎች ተመሳሳይ የምግብ እና 
መጠጥ አገልግሎት ህዝብ እዚያው እንዲጠቀም የሚያደርጉ ቦታዎች፤ 

2. መጠጥ ቤቶች፣ ታቨርኖች፣ መጠጥ መጥመቂያ እና መጠጫዎች፣ መጥመቂያዎች፣ አነስተኛ መጠጥ 
መጥመቂያዎች፣ ማጣሪያ ፐቦች፣ ወይን መጭመቂያዎች፣ መቅመሻ ክፍሎች፣ ልዩ ፈቃድ 
የሚያስፈልጋቸው ፐቦች እና ሌሎች ህዝብ እዚያው እንዲጠቀም የሚያደርጉ የአልኮል መሸጫ 
ቦታዎች፤ 

3. የሲጋራ ባሮች፤ 
4. የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየሞች፤ 
5. የፊልም እና ቲያትር፣ ኦፔራ ሃውሶች፣ የኮንሰርት አዳራሾት እና የሙዚቃ አዳራሾች እና  
6. አስፈላጊ ያልሆኑ የግለሰብ መገልገያ ተቋማቶች፤ 

 

“አስፈላጊ ያልሆኑ የግለሰብ መገልገያ ተቋማቶች” ማለት የግለሰብን ጤና እና ደህንነት ለመጠበቅ አስፈላጊ 
ያልሆኑ አገልግሎቶች ወይም ምርቶች ወይም የንፅህና ወይም አስፈላጊ የንግድ እንቅስቃሴዎችን ማለት ነው። 
“አስፈላጊ ያልሆኑ የግለሰብ መገልገያ ተቋማቶች” የፀጉር እና የጥፍር መዋቢያ ሳሎኖች ወይም የንቅሳት እና 
ማሳጅ አገልግሎቶችን ያጠቃልላል።  
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በዚህ ክፍል የተጠቀሱት የህዝብ አገልግሎት መስጫዎች ቤት ለቤት፣ የመስኮት አገልግሎት፣ ሄዶ የመውሰድ 
አገልግሎት ወይም በመኪና ተቀብሎ የማለፍ መንገዶችን ተጠቅመው ምግብ እና የማቅረብ አገልግሎት 
እንዲሰጡ ይበረታታሉ፤ ይህንንም የኮቪዲ-19 መተላለፍን ለማስቀረት ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅን ጨምሮ 
በጥንቃቄ ሊያደርጉት ይገባል። ነገር ግን ምንም አይነት ምግብም ሆነ መጠጥ በቦታው መጠቀም 
አይፈቀድም። በዚህ ክፍል የተጠቀሱት የህዝብ አገልግሎት መስጫዎች ምግብ እና መጠጥ በሚያቀርቡበት 
ጊዜ በአንድ ጊዜ አምስት ሰዎች ምግባቸውን ወይም መጠጣቸው እንዲወስዱ ሊያደርጉ ይችላሉ፤ እነዚያ 
ሰዎች ግን ቦታው ላይ እስካሉ ድረስ በመካከላቸው ቢያንስ ስድስት ጫማ(1.82 ሜትር) ርቀት ሊኖራቸው 
ይገባል። 

በዚህ መመሪያ የተላለፈው ክልከላ የሚከተሉት ላይ ተግባራዊ አይሆንም፤  

1. እዚያው በቦታው እንዲጠቀሙ አድርገው ምግብ እና መጠጥ የማያቀርቡ የህዝብ አገልግሎት 
መስጫዎች ለምሳሌ ግሮሰሪ መደብሮች፣ የገበያ ቦታዎች፣ ሸቀጣሸቀጥ መደብሮች፣ ፋርማሲዎች፣ 
መድሃኒት መደብሮች እና ከላይ የተጠቀሱት የህዝብ አገልግሎት መስጫዎች ውጪ ያሉ የምግብ 
ግብዓት መሸጫዎች፤ 

2. የሆቴል የክፍል አገልግሎት 
3. የጤና ተቋማት፣ የቤት ለቤት እንክብካቤ መስጫ ተቋማት፣ የጋራ እንክብካቤ መስጫ ተቋማት እና 

የማረሚያ ቤት ተቋማት፤ 
4. የድንገተኛ ጊዜ መጠለያዎች ወይም ተመሳሳይ ተቋማት፤ 
5. የአውሮፕላን ማረፊያ አገልግሎቶች 
6. ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ ፋካልቲዎች ወይም ከካምፓሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች 

የሚጠቀሙባቸው በካምፓስ ዶርሚተሪዎች አካባቢ የሚገኙ የከፍተኛ ተቋማት ምግብ አገልግሎት 
ሰጪዎች፤ እንዲሁም በእነዚህ አቅራቢያ ያሉ ተይዞ የሚኬድባቸው የምግብ አገልግሎት አቅራቢዎች 
የማህበራዊ ርቀትን ቢያንስ ስድስት ጫማ (1.82 ሜትር) በሰዎች መካከል የሚጠብቁ ከሆነ፤  

7. በመኖሪያ ተቋማት ውስጥ የአካል ብቃት ማዕከላት እና አስፈላጊ ያልሆኑ የግለሰብ አገልግሎት 
መስጫዎች፤ ለምሳሌ ሆቴሎች፣ አፓርታማዎች ወይም ኮንዶሚኒየሞች ወይም ተመሳሳይ የመኖሪያ 
ቤት ሁኔታዎች፤ እነዚህም የማህበራዊ ርቀትን ቢያንስ ስድስት ጫማ (1.82 ሜትር) በሰዎች መካከል 
ጠብቀው ለሚጠቀሙ የተወሰኑ የሆቴሉ ተጠቃሚዎች ብቻ ሲሆን የሆቴሉ ወይም የመኖሪያ ተቋሙ 
ባለቤት ቶሎ ቶሎ የአካባቢ ፅዳት የሚያደርግ ከሆነ፤ እንዲሁም  

8. ማናቸውም ለዚህ ክስተት ምላሽ መስጠት አስፈላጊ የሆኑ የድንገተኛ ጊዜ አገልግሎት መስጫዎች  

 

በተጨማሪም፡ የDDPHE ዋና አስፈፃሚ መምሪያ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል (“ሲ ዲ ሲ”) ባስቀመጠው 
መሰረት የኮቪዲ-19 ስርጭትን ለመቀነስ ሁሉም ዝግጅቶች፡ ከአሁን በፊት በማርች 16 DDPHE መመሪያ 
“የብዙሃን ስብስብ” ተብሎ የተገለፀው፣ ከ(10) ሰው በላይ የሚገኝባቸውን ስብስቦች እንዲሰረዙ ወይም እስከ 
ግንቦት 11/2020 ድረስ እንዲተላለፉ አድርጓል።  

 

http://www.denvergov.org/publichHealthandEnvironment


የዴንቨር የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል 
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የዚህ መመሪያ አላማ የማርች 16 DDPHE መመሪያ ከላይ የተጠቀሱትን ክልከላዎች ከማርች 18 ሲዲፒኤችኢ 
መመሪያ ጋር ተዛምዶ በሚያካትት መልኩ መስፋፋቱን ግልፅ ለማድረግ ነው። በድጋሚ በዴንቨር ከተማ እና 
አውራጃ የስብስብ መጠን ከ(10) ያልበለጡ ሰዎችን ማለት ነው። የዴንቨር ከተማ እና አውራጃ በከተማው 
እና በአውራጃው ያሉ ነዋሪዎች ይህን መመሪያ እየተከተሉ መሆኑን የተጠናከረ ህግን የማስከበር ጥረት 
በማድረግ ይቆጣጠራል። 

አዲስ የተገኘ መረጃ እንደሚያሳየው እርስ በርስ የሚኖር ስርጭት ቀድሞ ከታወቁት ይበልጣል። ሁሉም 
የጤና ባለሙያዎች በሰፊው የተስማሙበት ነገር አስፈላጊ አገልግሎቶች እና ወሳኝ መሰረተ ልማቶች ድጋፍ 
እስከተደረገላቸው ድረስ፡ ጤናን እና ደህንነትን የሚያጎለብቱ አስፈላጊ እንስቃሴዎችን ብቻ ለማድረግ ሁሉም 
ሰው ጥረት ሊያደርግ ይገባል፤ ለምሳሌ፡ የግሮሰሪ ግዢዎች፣ የመድሃኒቶች ግዢ፣ ከቤት ውጪ የሚደረግ 
እንቅስቃሴ እንደ እርምጃ፣ ተራራ መውጣት ወይም ሩጫ ማህበራዊ ርቀት ተጠብቆ ሊደረጉ ይገባል።    

በተጨማሪም፡ የDDPHE ዋና አስፈፃሚ መምሪያ ሁሉም የዴንቨር ከተማ እና አውራጃ ነዋሪውች ቤት 
ውስጥ እንዲቀመጡ ፤ እንዲሁም ንግዶች ከቤት ውስጥ ሆኖ የመስራት ፖሊሲን እንዲተገብሩ እና እቃዎችን 
ቤት ለቤት ማቅረብ በተቻለ አቅም እንዲተገበር አጥብቆ ይመክራል። 

 

ይህን መመሪያ የተመለከተ የሚኖር ጥያቄ ወደ Denver 311 ማቅረብ ይቻላል። ዴንቨር ውስጥ 3 – 1 – 1 
ብለው ይደውሉ፤ ከዴንቨር ውጪ ከሆኑ 720 – 913 – 1311.  

 

 

ሮበርት ኤም. ማክዶናልድ 

የህብረተሰብ ጤና አስተዳደር፡ የዴንቨር ከተማ እና አውራጃ 

የዴንቨር የህብረተሰብ ጤና እና አካባቢ ጥበቃ ክፍል አስፈፃሚ መምሪያ 

http://www.denvergov.org/publichHealthandEnvironment

