
 

 

   2020 مارس، 20

 

يد ، المسمى  جدفيروس ال البسبب خطر انتشار  ةارئ ط  ةارث ك، أصدر حاكم والية كولورادو أمًرا تنفيذيًا يعلن حالة  2020مارس  10في 

19 -كوڤد اآلن  

   ، أعلن عمدة مدينة ومقاطعة دنفر حالة طوارئ الكوارث المحلية وفقًا لـ2020مارس  12في 

19-يسمى كوڤد ، الذي كورونا يروسڤبسبب خطر انتشار وما الى ذلك،    ,C.R.S. 24-33.5-701  

   بسبب خطر انتشار 2020مايو  11من قبل مجلس المدينة لمدينة ومقاطعة دنفر حتى  2020مارس  16الذي تم تمديده في ،

من قانون بلدية دنفر المنقح، بتقييد  16-24، قام المدير التنفيذي إلدارة الصحة العامة والبيئة في دنفر، عمالً بالمادة 2020مارس  13في 

كورونا.  يروس ڤانتشارالوصول إلى بعض المرافق لتقليل    

 50رة والتجمعات الجماهيرية التي تضم غاء أو تأجيل جميع األحداث الكبي بال ، أوصى مركز مكافحة األمراض2020مارس  15في 

كورونا  يروسڤشخًصا أو أكثر لمدة ثمانية أسابيع لتقليل انتشار  

من قانون بلدية دنفر المنقح ، بتقييد  16-24، قام المدير التنفيذي إلدارة الصحة العامة والبيئة في دنفر ، وفقًا للقسم  2020مارس  16في 

المطاعم والتجمعات الجماعية المحظورة  قع مواة والمشروبات في ن الحد من استهالك األطعمولك الفقرة جاألنشطة اإلضافية ، بما في ذلك 

.امة والبيئة في دنفرإدارة الصحة الع شخًصا أو أكثر بما يتماشى مع توصيات 50لـ   CDC  مارس 15الصادرة في   

نون كولورادو المنقح، المدير التنفيذي إلدارة كولورادو للصحة العامة والبيئة ، وفقًا لقا 2020مارس  16في   

  § §25-1.5-110  (1)،   (a)  

102-1.5-25و   (1) (a)  

، والذي تم تعديله في   22-20العامة والمطاعم والمسارح والقاعات الرياضية والكازينوهات بموجب أمر إخطار الصحة الحانات  الغالق 

2020مارس  19مارس و  18مارس و  17    .("CDPHE Order مارس 16") 

ع المدارس االبتدائية في جمي  شخصي بشكل التعليماتتوجيه ، أصدر حاكم والية كولورادو أمًرا تنفيذيًا يأمر بتعليق  2020مارس  18في 

.19-يروس كوفد ڤوالثانوية العامة والخاصة في والية كولورادو بسبب وجود  

 .(" EO مارس حاكم 18 ") 

 

  101-1.5-25، المدير التنفيذي إلدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو ، وفقًا لقانون كولورادو المنقح § §  2020مارس  18في 

إلى ما ال   ، مما يحد من تجمعات األفراد فراداالبين  المسافة االجتماعية وضع، أصدر أمرا بتنفيذ تدابير( )أ( 1)  102-1.5-25( )أ( و1)

19 -ڤد كو ص إلبطاء انتشار فيروساشخا 10  يزيد عن  

 .("CDPHE Order مارس 18") 

، المدير التنفيذي إلدارة كولورادو للصحة العامة والبيئة ، وفقًا لقانون كولورادو   2020مارس  19في   

  §§25-1.5 -l 0l (l) (a)  25و - l. 5-102 (1) ( أ) (I)  ، 



 

 

يستثنى من هذا ،الرهان اماكنوشمل أيًضا مرافق الخدمة الشخصية غير الضرورية وحلبة السباق  مارس لي  16في لصادر ا مراألتعديل  

توضيح أن خدمات تناول الطعام بالفندق ليست معفاة بخالف خدمات الغرف  مع خدمات الوجبات ،  ديمتق فيمؤسسات التعليم العالي القانون 

2020أبريل  30مارس حتى  16قانون ويتم تمديدصالة األلعاب الرياضية ، ضافة الى ، أ  

 .("CDPHE Order مارس 19") 

 

 أنه ،لتعديل امر البلديه من قانون بلدية دنفر المنقح 16-24ويرى المدير التنفيذي إلدارة الصحة العامة والبيئة في دنفر، عمال بالمادة 

إدارة الصحة   مارس 19و18ليتضامن مع قانون ر ڤدن  إدارة الصحة العامة والبيئة في من مارس 16بموجب تعديل االمر الصادر في 

  .رڤدن  إدارة الصحة العامة والبيئة فيمارس من قبل  16في  الصادر اريهالتج محالت ال اغالق مدةقانون  تمديدل العامة والبيئة في كولورادو

020 2مايو  1حتى   والتجمعات ألكثر من عشرة أشخاص المناسباتجميع او تاجيل اء والمطالبة بإلغ  

لها من قبل أفراد  اشغا، واستخدامها ، وتالية من ال العامة األماكنواشغال   استخدام حظر دخول، خروج،و على وجه التحديد ، يتم إغالق

: الجمهور  

لي ؛التي تقدم الطعام أو المشروبات لالستهالك الداخ المشابهة األخرى العامة واألماكن، المقاهي, عامصاالت الط،  المطاعم  -1  

ومصانع الجعة ومصانع الجعة الصغيرة وحانات تقطير النبيذ ومصانع النبيذ وغرف التذوق    المشروبات الكحوليةوحانات  البارات -2

؛ امهماكن العاألالتي تقدم المشروبات الكحولية لالستهالك في  االخرى العامةماكن واأللمرخص لهم والنوادي ا  

جار؛تدخين السي  اماكن - 3 

رياضية لعاب الالصاالت ا  ؛  -4  

؛ ووقاعات الموسيقى ،وقاعات الحفالت الموسيقية ،ودور األوبرا  ،مسرحوال ،دور السينما  -5 

 6- مرافق الخدمات الشخصية الغير ضرورية. 

الخدمات الشخصية غير الضرورية" تعني الخدمات والمنتجات غير الضرورية للحفاظ على صحة الفرد أو سالمته ، أو الصرف الصحي  "

، صالونات تصفيف   . تشمل "الخدمات الشخصية غير األساسية" ، على سبيل المثال ال الحصرقيمينضرورة استمرار االعمال للمأو 

.أو الوشم أو صالونات التدليك ،أو المنتجعات ،أو األظافر ،الشعر . 

 

ة  يتم تشجيع أماكن اإلقامة العامة الخاضعة لهذا القسم على تقديم المأكوالت والمشروبات باستخدام خدمة التوصيل أو خدمة النوافذ أو خدم

-د  ڤعدوى كو انتقال، اوالمحتملة صابةاال  حتماالتواستخدام االحتياطات في القيام بذلك للتخفيف من ا أو خدمة القيادة ،السير على األقدام 

مشروبات في الموقع. لاأو االطعمة استهالك ب  غير مسموحومع ذلك ، المسافة االجتماعية ؛ وضع ، بما في ذلك 91  

  واحد خمسة أفراد من الجمهور في وقت واحد في مكان التي يتواجد فيهاالعامة  مكانفي اال و المشروباتا  همعطتقديم االب قد يسمح   

الء األفراد على مسافة ستة أقدام على األقل عن بعضهم البعض  هؤ أو المشروبات الخاصة بهم ، طالما أن همعطاال بغرض استالم طلبات 

.أثناء وجودهم في المبنى  

: القيود التي يفرضها هذا األمر على أي مما يلي تنطبق هذهال   

. ، بما في ذلك متاجر البقالة واألسواق والمتاجر والصيدليات   في داخل الموقعقدم الطعام والشراب ليست لالستهالك التي ت ه العامماكن األ -

وفقًا للمتطلبات في االعلى؛  االماكنومخازن األدوية ومخازن المواد الغذائية ، باستثناء تلك   

   خدمة الغرف في الفنادق - .

حية ، ومرافق الرعاية السكنية ، ومرافق الرعاية الجماعية ، ومرافق قضاء األحداث ؛ مرافق الرعاية الص -  

مالجئ األزمات أو المؤسسات المماثلة ؛ -  



 

 

 -  حاب االمتيازات في المطارات ؛اص  

طالب أو أعضاء  المخصصة لل منه و على مقربةمؤسسات التعليم العالي التي تقدم خدمات قاعة الطعام الموجودة في الحرم الجامعي أو  - .

تدابير التباعد ع مراعات مسسات ، لطعام داخل هذه المؤل والذهاب  االخذهيئة التدريس أو الحرم الجامعي ، باإلضافة إلى خدمات 

ل عن ستة أقدام بين األفراد ؛ما ال يقب االجتماعي   

نية والخدمات الشخصية غير األساسية المدرجة في المرافق السكنية ، مثل الفنادق أو الشقق السكنية أو المجمعات  مراكز اللياقة البد -

التباعد السكنية أو ترتيبات اإلسكان المماثلة ، والتي يقتصر استخدامها على نزالء الفنادق أو المقيمين في السكن فقط الذين يتبعون متطلبات 

، ومديري الفندق أو الملكية يقومون بتنظيف بيئي متكرر ؛ و وبعضهم البعض قدم بين األفراد 6عن  االجتماعي لما ال يقل  

. لالستجابة لهذه األحداث ضروريةأية مرافق طارئة   -   

  

بأن تلغى أو تؤجل جميع المناسبات الكبيرة والتجمعات   رڤالعامه لصحة وبيئة دن  دارةالفة إلى ذلك، يأمر المدير التنفيذي لوباإلضا

الجماهيرية )"التجمع الجماهيري"(  في 16 مارس   التي تضم 10 اشخا ص أو أكثر الى11 ماي و لتقليل انتشار ڤيروس كورونا، بما يتفق 

ه. مع توصيات مراكز مكافحة األمراض والوقاية من   

ليشمل القيود المذكورة   م توسيعهت  رڤالعامه لصحة وبيئة دن  دارةالمارس الصادر من قبل ا 16قانون  الغرض من هذا األمر هو توضيح أن

. كولورادو العامه لصحة وبيئة  دارةالمارس الصادر من قبل ا19 -18قانون تفق مع ي والتي  أعاله  

مرة أخرى ، تقتصر التجمعات في مدينة ومقاطعة دنفر على ما ال يزيد عن عشرة )10( أشخاص. ستعمل مدينة ومقاطعة دنفر على تعزيز  

.جهود التنفيذ لضمان امتثال األفراد في مدينة ومقاطعة دنفر لهذا األمر . 

 

منتشر أكثر من المعروف سابقًا. هناك إجماع واسع النطاق   بدون ظهور اعراض واضحةيروس ڤالتشار ن اتشير المعلومات الجديدة إلى أن 

نه طالما يمكن دعم الخدمات األساسية والبنية التحتية الحيوية ، ينبغي بذل كل  بين المتخصصين اإلقليميين في مجال الصحة العامة على أ

تلك األنشطة األساسية الضرورية فقط لتعزيز الصحة والرفاه ، مثل الحصول على مواد البقالة ،  ب  مللقياجهد ممكن من قبل جميع األشخاص  

لمسافات طويلة أو الجري  أو المشي ي أنشطة في الهواء الطلق مثل المشي والحصول على اإلمدادات الطبية أو األدوية ، و / أو االنخراط ف

االجتماعي بدقةمراعات التباعد ، طالما يتم  . 

في مقاطعة ومدينة    خاصجميع االش بقىر وبشدة على ان ي ڤبيئه في دن الداره العامه للصحة والباالضافة الى ذلك، يشجع المدير التنفيذي ل 

االقامه ان امكن.  محلم البضائع لي وتسل من المنزل ممارسة اعمالهمسياسة ر في بيوتهم ويقوموا ب ڤدن   

311رڤن شرة الى دقانون مبااالسئله المتعلقه بهذا ال توجيه يمكن  

1-1-3ڤر اتصل من داخل دن   

1311-913-720ب  رڤمن خارج دن  تصلوا  

 


