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 2020مارس  20

به خاطر ریسک شیوع کروناویروس جدید که اکنون   ، فرماندار ایالت کلرادو با صدور یک حکم اجرایی،2020مارس  10در تاریخ 

 شناخته می شود، وضعیت اضطراری فاجعه اعالم کرد. COVID-19با نام 

و متعاقبات آن، به خاطر ریسک شیوع   C.R.S. § 24-33.5-701، شهردار شهر و شهرستان دنور پیرو 2020مارس  12در تاریخ 

COVID-19    توسط شورای شهر برای شهر و شهرستان    2020مارس    16وضعیت اضطراری فاجعه محلی اعالم کرد، که در تاریخ

 تمدید شد. 2020مه  11تا  COVID-19دنور به خاطر ریسک شیوع 

مجموعه   16-24( پیرو بخش «DDPHE»، مدیر اجرایی اداره بهداشت عمومی و محیط زیست دنور )2020مارس  13در تاریخ 

 Marchبه حداقل برسد )"  COVID-19وانین بازبینی شده شهرداری دنور، دسترسی به برخی مراکز معین را محدود کرد تا شیوع  ق

13 DDPHE Order حکم( "مارس   13DDPH .)) 

نفر   50( توصیه کرد که تمامی رویدادهای بزرگ و تجمعات انبوه باالی  «CDC، مرکز کنترل بیماری )»2020مارس    15در تاریخ  

 به حداقل برسد.  COVID-19به مدت هشت هفته لغو شود یا به تعویق بیفتد تا شیوع 

مجموعه قوانین بازبینی شده   16-24، مدیر اجرایی اداره بهداشت عمومی و محیط زیست دنور پیرو بخش  2020مارس    15در تاریخ  

ی دنور فعالیت های بیشتری را محدود کرد، شامل اما نه محدود به مصرف غذا و نوشیدنی در محل در رستوران ها، و  شهردار

  16" )حکم  March 16 DDPHE Order)"   2020مارس    15مورخ    CDCنفر یا بیشتر را مطابق با توصیه های    50تجمعات انبوه  

 (( ممنوع کرد. DDPHEمارس 

-25 §§دیر اجرایی اداره بهداشت عمومی و محیط زیست کلرادو پیرو اساسنامه بازبینی شده کلرادو ، م2020مارس  16در تاریخ 

1.5-101(1)(a)  (1)102-1.5-25و(a)(I)  مشروب فروشی ها، رستوران ها، تئاترها، سالن های ورزشی و کازینوها را با ابالغیه

 March 16اصالح شد )" 2020مارس  19مارس، و  18، مارس  17تعطیل کرد، که حکم آن در  22 -20حکم بهداشت عمومی 

CDPHE Order حکم( "مارس  16CDPHE .)) 

، فرماندار ایالت کلرادو با صدور یک حکم اجرایی دستور داد آموزش حضوری عادی در تمامی مدارس  2020مارس  18در تاریخ 

"  March 18 Governor EOبه تعلیق درآید )" COVID-19ابتدایی و متوسطه دولتی و خصوصی ایالت کلرادو به خاطر وجود 

 مارس فرماندار((.  18)حکم اجرایی 

-25 §§، مدیر اجرایی اداره بهداشت عمومی و محیط زیست کلرادو پیرو اساسنامه بازبینی شده کلرادو 2020مارس  18در تاریخ 

1.5-101(l)(a)  (1)102-1.5-25و(a)(I) تماعی صادر کرد که تجمعات افراد را به  حکمی برای اجرای تمهیدات فاصله گیری اج

  18" )حکم March 18 CDPHE Orderبکاهد )" COVID-19( نفر محدود می کند تا از سرعت شیوع ویروس 10حداکثر ده )

 ((. CDPHEمارس 
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-25 §§دو ، مدیر اجرایی اداره بهداشت عمومی و محیط زیست کلرادو پیرو اساسنامه بازبینی شده کلرا2020مارس  19در تاریخ 

1.5-101(1)(a)  25و-l.5-102(l)(a)(1)  مارس  16حکمCDPHE   را اصالح کرد تا مراکز خدمات فردی غیرضروری و

موچوئل را دربرگیرد، موسسات آموزش عالی را در خدمات غذایی مستثنی کند،  مراکز شرط بندی میدانی و خارج میدانی پاری

تعریف مشخصی برای سالن های   نیستند، به جز در خدمات غذاخوری اتاق ها،  تصریح کند که خدمات غذاخوری هتل ها مستثنی

  19" )حکم March 19 CDPHE Orderتمدید کند )" 2020آوریل  30را تا  CDPHEمارس  16ورزشی اضافه کند، و حکم 

 ((. CDPHEمارس 

را   DDPHEمارس  16مجموعه قوانین بازبینی شده شهرداری دنور، بدین وسیله حکم  16-24پیرو بخش  DDPHEمدیر اجرایی 

 CDPHEمارس  18تعطیل شده اند، بین حکم  DDHPEمارس  16اصالح می کند تا با افزایش دامنه کسب و کارهایی که ذیل حکم 

لغو شود  2020مه  11( نفر تا 10ادها و تجمعات باالی ده )همخوانی ایجاد کند و ملزم کند تمامی روید CDPHEمارس   19و حکم 

 یا به تعویق افتد. 

 به طور مشخص، ورود، خروج، استفاده، و اسکان در اماکن پذیرایی عمومی زیر بر روی عموم بسته خواهد بود: 

نوشیدنی برای   رستوران ها، غذاسراها، کافه ها، قهوه خانه ها، و سایر اماکن پذیرایی عمومی مشابه که غذا یا .1

 مصرف در محل ارائه می دهند؛

مشروب فروشی ها، میخانه ها، آبجوفروشی ها، کارخانه های آبجو، آبجوسازی های کوچک، مشروب سازی ها،  .2

شراب خانه ها، اتاق های نمونه چشی، صاحبان پروانه خاص، کلوپ ها، و سایر اماکن پذیرایی عمومی که نوشیدنی 

 محل ارائه می دهند؛ های الکلی برای مصرف در

 باشگاه های سیگار؛ .3

 سالن های ورزشی؛ .4

 سالن های تئاتر و فیلم، تاالرهای اپرا، سالن های کنسرت، و سالن های موسیقی؛ و  .5

 مراکز خدمات فردی غیرضروری.  .6

برقراری بهداشت  »خدمات فردی غیرضروری« به خدمات و محصوالتی اطالق می شود که برای تامین سالمت یا ایمنی فرد یا برای  

یا عملکرد ضروری کسب و کارها یا ساکنان ضروری نیستند. »خدمات فردی غیرضروری« شامل سالن های ناخن و مو، اسپا، سالن 

 های ماساژ یا خالکوبی می شود، هرچند محدود به این موارد نیست. 

ریق خدمات پیک، خدمات پنجره بر، خدمات باجه  به اماکن پذیرایی عمومی مشمول این بخش توصیه می شود غذا و نوشیدنی را از ط

رعایت کنند،  COVID-19ای، خدمات سواره، یا خدمات باجه سواره ارائه دهند و احتیاط های الزم را برای کاهش انتقال احتمالی 

شمول این بخش  شامل فاصله گیری اجتماعی؛ البته هیچ گونه مصرف غذا یا نوشیدنی در محل مجاز نیست. اماکن پذیرایی عمومی م

در حین ارائه غذا یا نوشیدنی می توانند در آن واحد تا پنج نفر مشتری برای بردن سفارش غذا یا نوشیدنی به این اماکن پذیرایی عمومی  

 راه دهند، مادامی که این افراد در حین حضور در محل حداقل شش فوت از یکدیگر فاصله داشته باشند. 
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 این حکم در مورد هیچ کدام از موارد زیر اعمال نمی شود: محدودیت های اعمال شده توسط 

اماکن پذیرایی عمومی که غذا و نوشیدنی را برای مصرف در محل ارائه نمی دهند، شامل خواروبارفروشی ها، بازارها،  .1

کن فروشگاه های کوچک، داروخانه ها، داروفروشی ها، و پخش کننده های مواد غذایی، به جز بخش هایی از این اما

 پذیرایی عمومی که مشمول مقررات باال می شوند؛ 

 خدمات اتاق در هتل ها؛ .2

 مراکز درمانی، مراکز مراقبت سالمت اقامتی، مراکز مراقبت نوجوانان، و کانون های اصالح تربیت؛ .3

 پناهگاه های بحران و نهادهای مشابه؛ .4

 غذاخوری های فرودگاه ها؛ .5

مجاور یا واقع در محوطه خوابگاهی ارائه می دهند و با احراز هویت   موسسات آموزش عالی که خدمات سالن غذاخوری .6

دانشجویی، پرسنلی، دانشکده ای یا محوطه ای قابل دسترسی هستند، بعالوه خدمات غذایی بیرون بر داخل این موسسات،  

 مادامی که تمهیدات فاصله گیری اجتماعی حداقل شش فوت بین افراد را رعایت کنند؛

جسمانی و خدمات فردی غیرضروری واقع در مراکز مسکونی، مانند هتل ها، آپارتمان ها یا مجتمع های مراکز آمادگی  .7

مسکونی یا مجموعه های مسکونی مشابه که مختص استفاده میهمانان هتل یا ساکنان مجموعه هستند و مقررات فاصله  

یا ملک نظافت مکرر محیط را انجام می دهند؛  فوت بین افراد را رعایت می کنند، و مدیران هتل 6گیری اجتماعی حداقل 

 و

 هر گونه مراکز اورژانسی که برای پاسخ به این رویدادها ضروری هستند. .8

با عنوان  DDPHEمارس  16بدین وسیله حکم می کند که تمامی رویدادها و تجمعات، که در حکم  DDPHEبعالوه، مدیر اجرایی 

لغو شود یا به تعویق افتد تا شیوع  2020مه  11تا  CDCباید مطابق با توصیه های  رنف 10بیشتر از »تجمعات انبوه« ذکر شده، 

COVID-19  .به حداقل برسد 

بدین وسیله بسط می یابد تا به منظور ایجاد همخوانی    DDPHEمارس    16این حکم به این منظور صادر شده که تصریح کند حکم  

، محدودیت های فوق را دربر گیرد. تکرار می شود که تجمعات در  CDPHEمارس  19و حکم  CDPHEمارس  18با حکم 

شهر و شهرستان دنور اقدامات اعمال کننده خود را تقویت خواهد کرد    ( نفر.10حداکثر ده )شهر و شهرستان دنور محدود هستند به  

 وی می کنند. تا اطمینان حاصل کند افراد در شهر و شهرستان دنور از این حکم پیر

اطالعات جدید حاکی از آن است که شیوع بدون عالمت از آنچه قبال شناخته شده بود شایع تر است. اتفاق آرای گسترده ای در میان  

متخصصان بهداشت عمومی منطقه ای وجود دارد مبنی بر اینکه مادامی که بتوان خدمات ضروری و زیرساخت های حیاتی را تامین  

باید تمام تالش خود را بکنند که صرفا به انجام فعالیت هایی بپردازند که برای حفظ بهداشت و سالمت ضروری   کرد، تمامی افراد 

است، مانند خرید خواروبار، تهیه لوازم بهداشتی یا دارو، و/یا انجام فعالیت های بیرون منزل مانند قدم زدن، پیاده روی یا دویدن با  

 گیری اجتماعی. رعایت دقیق و کامل تمهیدات فاصله 

و کسب و کارها تا نهایت   در خانه بمانندکه همه مردم شهر و شهرستان دنور   اکیدا توصیه می کند DDPHEبعالوه، مدیر اجرایی 

 حد ممکن، رویه های کار در منزل و تحویل درب منزل کاال را اتخاذ کنند. 

 را شماره گیری کنید.  1311-913-720و از خارج دنور    1-1-3ارجاع شود. از داخل دنور    311سواالت مربوط به این حکم به دنور  

 

 ( Robert M. McDonaldرابرت ام. مکدانلد )

 عمومی، شهر و شهرستان دنور مدیر بهداشت

 مدیر اجرایی، اداره بهداشت عمومی و محیط زیست دنور 
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