
 
ية فايت-حكومة لكسنتون  المقاطعة الحضر  

 مكتب رئيسة البلدية

 ليندا غورتون 
 رئيسة البلدية

 

 تابع رئيسة البلدية غورتون على:

www.facebook.com/MayorGorton   www.twitter.com/MayorGorton 
  

200 East Main Street  •  Lexington, KY 40507  •    (859) 425-2255  •   
www.lexingtonky.gov 

عاصمة العالم للحصانلكسنتون   

2/1  
 

2020مارس  16  
 

اوب                  لإلتصال:  ك                                                               سوزان ستر
ّ

كري    غ كاما  
859-258-3117المكتب:                                                859-258-3111المكتب:                                   
859-608-7911المحمول:                                              859-576-2564المحمول:                                   

 
 

COVID-19   إنتشار إلبطاء السياسات ي  تغي ،بلديةال خدمات

 

، حيث تواصل الحكومة بلديةال ورتون اليوم عن عدة تغييرات في سياسات وخدماتغبلدية ليندا ال ةرئيس تأعلن

COVID-19 فيروس كورونا  إبطاء انتشار العمل على    

، ونحن نعمل معًا جيرانهم يهتمون بالتحذيرات، و يساعد الجيرانرائع". " شكلمواطنونا ب تصرفورتون: "يغ تقال

."تجاوز ذلك ، لكننا سنتجاوزهلجميعًا تظافر جهودنا  هذا هذا الفيروس. سوف يتطلب إنتشار إلبطاء سرعة   

عن: ورتونغ تأعلن  

مارس وهذا لضمان أن يكون للمدينة  23 من يوم االثنين إبتداءتعليق خدمة نفايات الحدائق والمخلفات المنزلية  •

. التدويراللتقاط النفايات الصلبة والقابلة إلعادة العمال الالزمين   

 God Pantry و Food Bank و United Way • التالية تعمل البلدية مع المنظمات األهلية  

 مصممة لتلبية احتياجات أسرة هذه العلب. بلديةلالتابعة لفي المراكز المجتمعية  صناديق األغذية وحفظهالتعبئة   

هذه  الخدمات االجتماعية لالنضمام إلى متطوعي مصالح من بلديةموظفي ال توجيهتم و لمدة أسبوع. واحدة

 هذا األسبوع.من ط لبدء التوزيع في وقت الحق يخطتال متلقد ولتغليف وتعبئة األغذية وتوزيعها. المنظمات األهلية 

سيتم توزيع و صندوق طعام شهريًا.  10000 أن هناك حاجة إلىمخزن هللا( ) God Pantryوتقدر منظمة 

.التي تمت إحالتها إلى مخزن هللا الطلباتالعائالت بناًء على ا الصناديق على  

http://www.facebook.com/MayorGorton
http://www.twitter.com/MayorGorton
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 يوصت، باستثناء لجنة التخطيط ولجنة الخدمة المدنية. وبلديةبتعليق اجتماعات جميع مجالس ولجان ال بلديةالقامت  •

نفس الشيئ.المجالس غير الحكومية بفعل  البلدية رئيسة  

إلمتثال إلى توصية الحفاظ على مسافة معينة مكالمات كل جهد ممكن لال على يبذل رجال اإلطفاء الذين يجيبونس •

و سيتم إغالق محطات اإلطفاء أمام الجمهور، باستثناء حاالت الطوارئ. و  مابين األفراد حسب ما يقتضيه الوضع.

 مواعيدو ،وعدالقادمين إلى محطات اإلطفاء بدون مسيتم التعامل مع كذلك سيتم تطهير المحطات مرتين في اليوم. 

.السيارات خارج المحطات كلما أمكن ذلكاألطفال في  مقاعدتركيب   

لحضور  ضروريينال بلديةموظفي ال حضور تبسيط اجتماع مجلس المقاطعة الحضرية هذا األسبوع للحد من •

 خالل تتوفر التحديثات للجمهور من ذات الطابع اإلستعجالي. والتركيز فقط على القضايا الحساسة االجتماع،

على  "مترونت"أما بالنسبة لمشتركي ؛ 185 لى قناة الكابل رقمع  "سباكتروم" مشتركيل LexTVتلفزيون لكسنتون   

: والبث الحي على ؛3قناة الكابل   

lexingtonky.gov 

.وضع خطط للموظفين للعمل عن بعد لتقليل االتصال من شخص آلخرتم  •  

 بتغيير اتلقد قام مقدمو الخدمو المالجئ ومراكز اإليواء النهارية. تستمر خدمات التعليم والصحة النفسية في  •

اإلمدادات  ولحد اآلن تعتبر موظفيهم للسماح للموظفين والمتطوعين ذوي المخاطر العالية بالبقاء في منازلهم.برامج 

 .للمنازل على الرغم من أن معظم المالجئ والمراكز انتقلت لتقديم وجبات "جاهزة" الغذائية كافية في جميع المواقع

لليدين، وموازين  اتيحتاج جميع مقدمي الخدمات إلى معقمو الزوار.  بالحد من الخدمات وجميع مقدم لقد قام

.واألقنعة مواد التعقيم، وتوصيل الطعام علبحرارة، و  

مساعدة الالزم ل لدعم الفوري)غرفة التجارة( والشركات التجارية وغيرها لتوفير ايتم العمل مع تجارة لكسنتون  •

.على المدى الطويل هذه الوضعيةشركاتنا وموظفينا على البدء في االستعداد لكيفية تجاوز   

.اإلنفاقتحديد التباطؤ في التوظيف الحكومي و •  

عدد األشخاص الذين يصحبونك إلى مقدمي الرعاية الصحية  من لللمساعدة في تقليل خطر انتشار الفيروس، قل   •

.والمستشفيات  

 تال  قى خدمات اإلستالم من المحب  لكن ت   ،همتمحال  لغلق المطاعم والحانات  أصحابآندي بشير الوالية ه حاكموج   •

.سارية المفعولالتوصيل  خدماتو  
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