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تﺣديث اﻹرشادات من مكتب رئيس الشرطﺔ في مقاطعﺔ واشتيناو للتصدي لوباء كورونا
ﺣول اﻷمر التنﻔيذي "البقاء في المنزل  ،والبقاء في أمان"

/٢٣أذار  -مارس ٢٠٢٠/ميﻼدي

تقدم إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو إرشادات حول أمر "البقاء في المنزل  ،والبقاء في أمان" الصادر في ميشيغان

معلومات ﺣول ما يمكنك وما ﻻ يمكنك فعله  ،وإرشادات لﻸنشطﺔ التجاريﺔ اﻷساسيﺔ

"إن إعﻼن هذا الصباح عن اﻷمر التنﻔيذي اﻷخير لﺣاكم وﻻيﺔ ميشغن وايتمير " ،البقاء في المنزل  ،والبقاء في أمان" مهم
لعدة أسباب .علﻰ الرغم من أنه ﻻ يغير بشكل أساسي العديد من أﺣكام التخﻔيف المنصوص عليها في أوامرﺣاكم وﻻيﺔ ميشغن
التنﻔيذيﺔ السابقﺔ إﻻ أن البقاء في المنزل ،والبقاء في أمان ،يرسل رسالﺔ قويﺔ مﻔادها أن أفضل فرصﺔ لدينا لوقف انتشار وباء
كورونا  COVID-19بشكل تام وتخﻔيف الضرر الناجم عنه ،وذلك بأنه يتوجب علينا جميعا ً القيام بدورنا للﺣﻔاظ علﻰ عائﻼتنا
وجيراننا ومجتمعاتنا آمنﺔ – ".رئيس الشرطﺔ جيري كﻼيتون

فيما يلي تم تلخيص النظرة العامﺔ من قبل مسؤولي الصﺣﺔ العامﺔ ،وتوفر إرشادات بشأن ما يمكنك وما ﻻ يمكنك فعله كأفراد
وأصﺣاب أعمال ،بموجب اﻷمر التنﻔيذي البقاء في المنزل ،والبقاء في أمان.

لمﺣاربﺔ انتشار وباء كورونا  COVID-19في ميشيغان  ،وقع الﺣاكم ويتمان اﻷمر التنﻔيذي "البقاء في المنزل ،والبقاء في
أمان " .طوال اﻷسابيع الثﻼثﺔ التاليﺔ علﻰ اﻷقل ،ﺣيث يجب علﻰ جميع الشركات والمؤسسات في ميشيغان تعليق المعامﻼت
الشخصيﺔ الغير ضروريﺔ وذلك للﺣﻔاظ علﻰ الﺣياة أو ﺣمايتها ،ويجب علﻰ جميع أفراد العائلﺔ المقيمين في ميشغان البقاء في
منازلهم ما لم يكونوا جز ًءا من القوة العاملﺔ في البنيﺔ التﺣتيﺔ ،أو يشاركون في نشاط خارجي ،أو يؤدون المهام الﻼزمﺔ لصﺣﺔ
وسﻼمﺔ أنﻔسهم أو أسرهم ،مثل الذهاب إلﻰ المستشﻔﻰ أو مﺣل بقالﺔ.

بالنسبﺔ للشركات والمؤسسات والعمال اﻷساسيين ،توصي إدارة مقاطعﺔ واشتيناو بما يلي:





فﺣص الجميع .فﺣص الموظﻔين قبل الدخول إلﻰ المرافق أو المباني للتﺣقق من عدم وجود ﺣمﻰ أو أعراض أخرى.
المﺣافظﺔ علﻰ مسافﺔ  ٦أقدام بين الناس.
العمل عن بعد كلما أمكن ذلك.
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عدم مشاركﺔ في مساﺣﺔ العمل أو المعدات .وإذا لم يكن ذلك ممكنًا ،يجب علﻰ الموظﻔين غسل أيديهم قبل وبعد
استخدام المعدات المشتركﺔ .وتنظيف وتعقيم المعدات بين اﻻستخدامات.
يجب علﻰ أي موظف يعاني من أعراض البرد أو ظروف صﺣيﺔ كامنﺔ البقاء في المنزل ،أو العمل عن بعد فقط.

يجب على الجميع :







البقاء في المنزل  -ﻻ تغادر المنزل إﻻ في ﺣاﻻت الضرورة مثل الﺣصول علﻰ مواد البقالﺔ أو طلب الرعايﺔ الطبيﺔ.
إذا كنت بالخارج  ،ﺣافظ علﻰ البقاء علﻰ بعد  ٦أقدام علﻰ اﻷقل عن اﻵخرين وتجنب أي تجمعات.
كثيرا وبشكل جيد  ،خاصﺔ إذا كنت خارج المنزل.
اغسل يديك
ً
ﻻ تلمس وجهك أو فمك  ،خاصﺔ عند الخروج.
تﺣقق من اﻵخرين  -اتصل بأﺣبائك وجيرانك اﻷكثر عرضﺔ للخطر وتأكد من ﺣالتهم الصﺣيﺔ .إذا كانت ﺣالتهم
تتطلب المتابعﺔ والمساعدة ،فأنظر كيف يمكنك المساعدة.

أوضﺣت مديريﺔ الصﺣﺔ والخدمات اﻹنسانيﺔ بوﻻيﺔ ميشيغان اﻷنشطﺔ التي يمكنك أو ﻻ يمكنك القيام بها بموجب اﻷمر
التنﻔيذي.

تستطيع أن:










الذهاب إلﻰ مﺣل البقالﺔ أو للﺣصول علﻰ الطعام الجاهز.
الذهاب إلﻰ الصيدليﺔ للﺣصول علﻰ اﻷدويﺔ الطبيﺔ الﻼزمﺔ.
المشاركﺔ في اﻷنشطﺔ الخارجيﺔ مثل المشي والتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائيﺔ.
الذهاب إلﻰ المستشﻔﻰ أو الﺣصول علﻰ أي رعايﺔ ضروريﺔ لمواجهﺔ الطوارئ الطبيﺔ أو للﺣﻔاظ علﻰ صﺣتك أو
صﺣﺔ أﺣد أفراد أسرتك.
الذهاب لمﺣطﺔ الوقود للﺣصول علﻰ البنزين.
العودة إلﻰ ميشيغان إلﻰ المنزل أو مكان اﻹقامﺔ من خارج الوﻻيﺔ.
مغادرة الوﻻيﺔ للعودة إلﻰ مكان اﻻقامﺔ أو بغايﺔ اﻻقامﺔ في مكان أخر.
تنزيه ﺣيواناتك اﻷليﻔﺔ وأخذها إلﻰ الطبيب البيطري للﺣصول علﻰ الرعايﺔ الطبيﺔ الﻼزمﺔ
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ﻻ تستطيع أن:






الخروج من المنزل للعمل ما لم يعينك صاﺣب العمل كعامل ﺣيوي في البنيﺔ التﺣتيﺔ.
المشاركﺔ في أي تجمعات عامﺔ.
زيارة شخص ما في المستشﻔﻰ أو دار التمريض أو غيرها من مرافق الرعايﺔ السكنيﺔ )مع استثناءات مﺣدودة(.
الذهاب إلﻰ المركز التجاري أو لتناول الطعام في المطاعم.

تواصل مديريﺔ الصﺣﺔ في مقاطعﺔ واشتيناو تقديم أﺣدث المعلومات علﻰ  . www.washtenaw.org/covid19تتوفر
تﺣديثات ميشيغان علﻰ  . www.michigan.gov/coronavirusوالتﺣديثات الوطنيﺔ متاﺣﺔ علﻰ
 www.cdc.gov/coronavirusيرجﻰ اﻻعتماد علﻰ المصادر الرسميﺔ للﺣصول علﻰ المعلومات.

تقوم مديريﺔ الصﺣﺔ في مقاطعﺔ واشتيناو اﻵن بتﺣديث عدد الﺣاﻻت  ،واﻻستشﻔاء  ،واﻷشخاص الذين تم شﻔائهم علﻰ موقعنا.
تقدم مديريﺔ الصﺣﺔ والخدمات اﻹنسانيﺔ بوﻻيﺔ ميشيغان معلومات علﻰ مستوى الوﻻيﺔ في الساعﺔ  ٢مسا ًء .كل يوم.

تذكير :التمييز يضر بالصﺣﺔ العامﺔ .ﺣيث أن اﻷشخاص المنﺣدرون من أصل آسيوي ،بمن فيهم اﻷمريكيون الصينيون ،ليسوا
أكثر عرضﺔ لﻺصابﺔ بوباء كورونا من أي شخص آخر.

أمر الﺣاكمhttps://www.michigan.gov/whitmer/0,9309,7-387-90499_90705-522626--,00.html :
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