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لإلتصال:

خدمات البلدية ،تغيي السياسات إلبطاء إنتشار COVID-19
أعلنت رئيسة البلدية ليندا غورتون اليوم عن عدة تغييرات في سياسات وخدمات البلدية ،حيث تواصل الحكومة
العمل على إبطاء انتشار فيروس كورونا COVID-19
قالت غورتون" :يتصرف مواطنونا بشكل رائع"" .يهتمون بالتحذيرات ،و يساعد الجيران جيرانهم ،ونحن نعمل معًا
إلبطاء سرعة إنتشار هذا الفيروس .سوف يتطلب هذا تظافر جهودنا جمي ًعا لتجاوز ذلك  ،لكننا سنتجاوزه".
أعلنت غورتون عن:
• تعليق خدمة نفايات الحدائق والمخلفات المنزلية إبتداء من يوم االثنين  23مارس وهذا لضمان أن يكون للمدينة
العمال الالزمين اللتقاط النفايات الصلبة والقابلة إلعادة التدوير.
• تعمل البلدية مع المنظمات األهلية التالية  United Wayو  Food Bankو God Pantry
لتعبئة صناديق األغذية وحفظها في المراكز المجتمعية التابعة للبلدية .هذه العلب مصممة لتلبية احتياجات أسرة
واحدة لمدة أسبوع .وتم توجيه موظفي البلدية من مصالح الخدمات االجتماعية لالنضمام إلى متطوعي هذه
المنظمات األهلية لتغليف وتعبئة األغذية وتوزيعها .ولقد تم التخطيط لبدء التوزيع في وقت الحق من هذا األسبوع.
وتقدر منظمة ( God Pantryمخزن هللا) أن هناك حاجة إلى  10000صندوق طعام شهريًا .و سيتم توزيع
الصناديق على العائالت بنا ًء على االطلبات التي تمت إحالتها إلى مخزن هللا.
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• قامت البلدية بتعليق اجتماعات جميع مجالس ولجان البلدية ،باستثناء لجنة التخطيط ولجنة الخدمة المدنية .وتوصي
رئيسة البلدية المجالس غير الحكومية بفعل نفس الشيئ.
• سيبذل رجال اإلطفاء الذين يجيبون على المكالمات كل جهد ممكن لإلمتثال إلى توصية الحفاظ على مسافة معينة
مابين األفراد حسب ما يقتضيه الوضع .و سيتم إغالق محطات اإلطفاء أمام الجمهور ،باستثناء حاالت الطوارئ .و
سيتم تطهير المحطات مرتين في اليوم .كذلك سيتم التعامل مع القادمين إلى محطات اإلطفاء بدون موعد ،ومواعيد
تركيب مقاعد األطفال في السيارات خارج المحطات كلما أمكن ذلك.
• تبسيط اجتماع مجلس المقاطعة الحضرية هذا األسبوع للحد من حضور موظفي البلدية الضروريين لحضور
االجتماع ،والتركيز فقط على القضايا الحساسة ذات الطابع اإلستعجالي .تتوفر التحديثات للجمهور من خالل
تلفزيون لكسنتون  LexTVلمشتركي "سباكتروم" على قناة الكابل رقم 185؛ أما بالنسبة لمشتركي "مترونت" على
قناة الكابل 3؛ والبث الحي على:
lexingtonky.gov
• تم وضع خطط للموظفين للعمل عن بعد لتقليل االتصال من شخص آلخر.
• تستمر خدمات التعليم والصحة النفسية في المالجئ ومراكز اإليواء النهارية .و لقد قام مقدمو الخدمات بتغيير
برامج موظفيهم للسماح للموظفين والمتطوعين ذوي المخاطر العالية بالبقاء في منازلهم .ولحد اآلن تعتبر اإلمدادات
الغذائية كافية في جميع المواقع على الرغم من أن معظم المالجئ والمراكز انتقلت لتقديم وجبات "جاهزة" للمنازل.
لقد قام جميع مقدمو الخدمات بالحد من الزوار .و يحتاج جميع مقدمي الخدمات إلى معقمات لليدين ،وموازين
حرارة ،وعلب توصيل الطعام ،ومواد التعقيم واألقنعة.
• يتم العمل مع تجارة لكسنتون (غرفة التجارة) والشركات التجارية وغيرها لتوفير الدعم الفوري الالزم لمساعدة
شركاتنا وموظفينا على البدء في االستعداد لكيفية تجاوز هذه الوضعية على المدى الطويل.
• التباطؤ في التوظيف الحكومي وتحديد اإلنفاق.
• للمساعدة في تقليل خطر انتشار الفيروس ،قلل من عدد األشخاص الذين يصحبونك إلى مقدمي الرعاية الصحية
والمستشفيات.
• وجه حاكم الوالية آندي بشيرأصحاب المطاعم والحانات لغلق محالتهم ،لكن تبقى خدمات اإلستالم من المحالت
وخدمات التوصيل سارية المفعول.
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