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 0من  8الصفحة      0202أّيار/مايو  81

 0202أّيار/مايو  81الصحية بمقاطعة أالميدا الصادرة في ون ؤولة الشؤمسملخص قرارات 
 

 ، وهما:0202أّيار/مايو  81الصحية بمقاطعة أالميدا قرارْين بتاريخ ون ؤولة الشؤمسأصدرت 

ون ؤولة الشؤلرفع الحظر عن بعض أنشطة بيع التجزئة )قرار مسالمطبق البقاء في المنزل تحديث قرار  (8

 (88-02الصحية رقم 

 (80-02ون الصحية رقم ؤالش ةولؤقرار السماح بالتجمعات شديدة التنظيم بالمركبات )قرار مس (0

 

 (88-02ون الصحية رقم ؤالش ةولؤ)قرار مسالمطبق البقاء في المنزل تحديث قرار  (8

، ورفع الحظر عن بعض المطبقة التباعد االجتماعيجراءات إوالبقاء في المنزل ينص هذا القرار على نفس أحكام 

داخل مقاطعة أالميدا، ويسري العمل به في الحال حتى صدور قرار آخر أنشطتها األعمال اإلضافية األخرى لممارسة 

 بتعديله أو تعليقه أو إلغائه.

 

 في الوقت الراهن ما يلي:أنشطتها وتشمل األعمال التي يجوز لها متابعة 

  خدمات المتاجر للشراء المباشر و/أو  اتواجهأو الكائن مقراتها على جانب الطرق بيع التجزئة محالت

 التوصيل إلى المنازل فقط

  زمةالصناعية المسموح لها بالعمل بموجب خطة والية كاليفورنيا لمواجهة األاألنشطة 

  لمواجهة األزمةوالية كاليفورنيا المستودعات والخدمات اللوجستية المسموح لها بالعمل بموجب خطة 

 

األعمال التالية تطبيق خطط الحماية بأماكن العمل، وفق متطلبات خطة والية كاليفورنيا لمواجهة أنشطة يجب على 

 ما يلي:األزمة، ووفق أي إرشادات محلية تصدرها مديرية الصحة العامة بمقاطعة أالميدا، بحيث تشمل هذه الخطط 

 خطط للتباعد االجتماعي للموظفين والعمالء 

 العمل عن بعد يتيسر لهمفين واالستراحات والعمل عن بعد لمن ضوابط إدارية لتنظيم الموظ 

 الكشف عن ارتفاع درجة الحرارة أو 81-تدريب الموظفين على الحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد( )

 األعراض أو كليهما، وأساليب غسل اليدين، ومتطلبات تغطية الوجه(

 بروتوكوالت التطهير للتنظيف العادي والعميق 

 األعمالالتابع له نشاط رسات المثلى الخاصة بالقطاع المما 

 .اإلعالن عن الحاالت المصابة بفيروس كورونا 

 مراعاة هذه التدابير وتوثيقها 

 . أنشطتهاحظر بموجب قرارات سابقة متابعة ت  يجوز لألعمال واألنشطة التي لم 

 كان حجمها. أًيالم ي رفع الحظر عن التجمعات الخاصة والعامة 

مواصلة البقاء والعمل بالمنزل قدر اإلمكان، وتغطية الوجه عند الخروج من المنزل، واالبتعاد  لجميع المواطنينينبغي 

 عمن تخالطونهم خارج المنزل بمسافة ستة أقدام )نحو مترين( على األقل.

  لم ي رفع الحظر عن السفر واالنتقاالت غير الضرورية. 
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 0من  0الصفحة      0202أّيار/مايو  81

 

 فيجب األخذ بالقيود األشد صرامة. وقرار الوالية، ةالصحية المحليون ؤالش ةولؤمسفي حال وجود تعارض بين قرار 

 

 (80-02الصحية رقم ون ؤالش ةولؤمسقرار السماح بالتجمعات شديدة التنظيم بالمركبات )قرار  (0

الشروط ثالث ساعات، بموجب  لىعسيارة في المرة الواحدة، لمدة ال تزيد  022يسمح هذا القرار بتجمع ما يصل إلى 

 التالية:

 يجب أن يكون التجمع في أماكن مفتوحة ويقتصر على المدعوين فقط 

  سيارات، على أن يقدم  82يجب أن يتواجد أفراد أمن بالتجمعات التي يزيد عدد السيارات المشاركة فيها عن

 األمن الخاصة. جهات إنفاذ القانون المحلية أو من شركاتقِبل سواء من  ؛لتواجد األمن طلًبامنظمو التجمع 

  ،التباعد االجتماعي، ومتطلبات تغطية الوجهجراءات إوأفراد أمن للتأكد من االلتزام بهذا القرار. 

  بدخول سيارات الطوارئوالسماح التباعد االجتماعي جراءات إيجب أن تراعي أماكن إيقاف السيارات 

   سمح ببيع األطعمة والمشروبات في أماكن التجمعال ي 

 إلحاطة جهات إنفاذ القانون واالستعداد مي التجمع تقديم طلب للحصول على التصاريح الالزمة، يجب على منظ

 بخطة التجمع التي وضعوها. علًما

 :رّكاب السيارة 

o يجب أن يكونوا من أسرة واحدة 

o يجب أن يرتدوا غطاء للوجه إذا كانت النوافذ مفتوحة 

o  توفر( ابالمرحاض )إذ يخرجوا من السيارة إال لقضاء حاجتهم يجب أاّل 

o خرجوا من السيارة ذاختالط بركاب السيارات األخرى إال يجوز لهم اال 

 

مقاطعة أالميدا اتخاذ هذه الخطوة مع توخي الحيطة والحذر، وستستمر في متابعة بيانات واتجاهات فيروس تعتزم 

 كورونا عن كثب التخاذ القرارات التي يقتضيها الموقف.

الصحية بمنطقة خليج سان فرانسيسكو المؤشرات التالية لقياس مستويات التقدم في مكافحة ون ؤالشولو ؤمسيستخدم 

وتشمل هذه  ،فيروس كورونا، وإذا سارت هذه المؤشرات في االتجاه الصحيح، فقد يتسنى لنا تخفيف المزيد من القيود

 المؤشرات ما يلي:

 في انخفاضآخًذا أم  ثابًتامستشفيات سواء أكان إجمالي عدد المصابين والحاالت التي تدخل ال .8

ة كافية بالمستشفيات والقدرة على استيعاب ارتفاع أعداد الحاالت .0  سواء أكانت تتوفر لدينا أسرَّ

 الحماية الشخصية المناسبة لجميع العاملين بالقطاع الطبيمهمات سواء أكانت تتوفر  .3

أو من  به الفيروس للفئات المعرضة لخطر اإلصابةسواء أكنا نلبي الطلب على إجراء اختبارات الكشف عن  .4

 اإلصابة. يتواجدون باألماكن أو المهن شديدة التعرض لخطر

سواء أكانت تتوفر لدينا القدرة الكافية على التحقيق في جميع الحاالت المصابة بفيروس كورونا، وتعقب سائر من  .5

 جراءات العزل والحجر الصحي.إاختلطوا بهم، ودعم 

 

 

 


