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ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ رﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا ):(Rancho Cordova
ﮐﻮﯾﺪ ،(COVID-19) 19-ﮐﮫ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﻗﺮار
دارد .ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﻧﭽﮫ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺷﮭﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ دوران ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﮫ دھﻢ.
اول از ھﻤﮫ ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﮭﺮ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﺷﮭﺮھﺎی ھﻤﺠﻮار ،اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺘﯽ و
دوﻟﺖ ﻓﺪرال و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ روزﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت و اﻟﮕﻮی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ را در دﺳﺖ دارﯾﻢ .اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﯾﮏ آژاﻧﺲ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺮﺧﻮردار از
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در  covid19.SacCounty.netﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
دوﻣﺎً ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﺑﮫ روز ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد آﻧﭽﮫ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﻤﯽ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارم.
ﺗﺎﻻر ﺷﮭﺮ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﮭﺮداری ﺑﺎز اﺳﺖ
ھﻤﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﻦ  8ﺻﺒﺢ و  5ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎزاﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
•
ﺣﺎل ،ﻣﺎ در  CityofRanchoCordova.orgﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ در دﺳﺘﺮس دارﯾﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺗﻼش ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﭘﻠﯿﺲ راﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا ) (RCPDﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت  24ﺳﺎﻋﺘﮫ  7روز ھﻔﺘﮫ اداﻣﮫ دارد.
•
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ روزھﺎی دوﺷﻨﺒﮫ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ ﺑﯿﻦ  9ﺻﺒﺢ و  5ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ،ﺑﺮای ﻋﻤﻮم ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری ﯾﮏ ﮔﺰارش ﭘﻠﯿﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺰارش آﻧﻼﯾﻦ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ
• ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ اﻣﺮی ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ .ﺷﮭﺮداری ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺤﻠﮫ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ وﯾﮋه اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ھﺮ روز ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن
ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
• اﯾﺴﺘﮕﺎھﮭﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ در ﺷﮭﺮداری ،اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﻠﮫ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،و ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ دردﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻌﺎت ﺑﺰرگ اﺟﺎزه ﺻﺎدر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

•
روﯾﺪادھﺎ

ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﮫ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ) (CDCو اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ
•
در  12ﻣﺎرس ﺳﺎل  2020ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻮﯾﺪ ،19-ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 250ﻧﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس ﻟﻐﻮ ﺷﻮﻧﺪ .روﯾﺪادھﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﻧﮭﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺶ ﻓﻮت را ﺑﺮای ھﺮ ﻓﺮد ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺠﻤﻊ اﻓﺮادی ﮐﮫ
در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻮﯾﺪ 19-ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﺑﯿﺶ از  10ﻧﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
روﯾﺪادھﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺎ ھﻤﮑﺎران ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧﻮد را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ
•
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه آﺧﺮﯾﻦ روﯾﺪادھﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻟﯿﺴﺘﯽ از
وﻗﺎﯾﻊ و وﺿﻌﯿﺖ آﻧﮭﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ،ﻣﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺟﺮا ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
•
ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﭘﺎرک ﮐﻮردووا)(CRPD
•  CRPDاطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎ و روﯾﺪادھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﻮد را در اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﮫ داده اﺳﺖ.
ھﻤﮑﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

• ﻣﻨﻄﻘﮫ ﻣﺪارس ،ﮐﺎﻟﺞ ھﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ھﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﮑﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 CDCو وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اطﻼﻋﺎت دﺳﺖ اول از ﺳﻮی آﻧﮭﺎ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
• در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﮐﻠﯿﮫ ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ در ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
درﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ ﻛﮫ از وﻋﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ دار و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪارس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻛﻨﻨﺪ ،اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﯾﻨﺪه اراﺋﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﻻن وﻗﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻋﻘﻞ ﺳﻠﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ  .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:
• دﺳﺘﮭﺎی ﺧﻮد را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  20ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن و آب ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ از ﯾﮏ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ ﺣﺎوی اﻟﮑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
• از دﺳﺖ زدن ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ،ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ھﺎی ﺷﺴﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
• از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﻣﺮﯾﺾ ھﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.
• وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
• ﺳﺮﻓﮫ و ﻋﻄﺴﮫ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
• اﺷﯿﺎء و ﺳﻄﻮﺣﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺮﺗﺐ ﺗﻤﯿﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ و روزاﻧﮫ در ﻣﻮرد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ/ﮐﻮﯾﺪ 19-را ﻣﯽ ﺗﻮان در  Covid19.SacCounty.netﯾﺎ
 CDC.gov/coronavirusدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﮫ روزر ﺳﺎﻧﯽ ھﺎی وﯾﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﮭﺮ ،ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺎ در  CityofRanchoCordova.org/coronavirusﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ آﻧﺮا ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﮫ روز ر ﺳﺎﻧﯽ ھﺎی دوره ای را ارﺳﺎل ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد .از
طﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ وظﯿﻔﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ،

ﺳﯿﺮوس اﺑﮭﺮ )(Cyrus Abhar
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﮭﺮی

