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 إعالن حالة الطوارئ

 
 

ر أو الوفاة. يحدث بسبب ساللة جديدة من فيروسات ( هو مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى مرض خطي19كوفيدـ) دستجمال كورونافيروس 

 خر. آلالتي لم يتم تحديدها سابقًا في البشر وتنتشر بسهولة من شخص  كوروناال

كتشافها ألول مرة في مدينة ووهان في إعلى أنه سبب تفشي أمراض الجهاز التنفسي التي تم  (COVID-19) 19كوفيدـ ىتم التعرف عل

ريخ أ، وبعضها يحدث في أشخاص ليس لديهم تفي الواليات المتحدة آخر إلى شخصمن نتشار للفيروس إحدث  .مقاطعة هوبي في الصين

، أعلن وزير الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكي أليكس 2020 (رينايكانون الثاني ) 31في  .للفيروس سفر وال مصدر معروف للتعرض

، وأعلنت حكومات الواليات والحكومات المحلية المتأثرة أيًضا حاالت 19كوفيدـعن حالة طوارئ صحية عامة ل (Alex Azar) عازار

 الطوارئ.

ارة الصحة والخدمات إد، قامت 2020 (فبراير) شباط 3ستعداد له. في ض واإلالمر اذنتشار هإستباقية لمنع إتتخذ والية ميشيغان خطوات 

، وعملت بجد مع إدارات الصحة المحلية ( بتنشيط مركز تنسيق الطوارئ الصحية المجتمعيةMDHHSوالية ميشيغان )في اإلنسانية 

شباط  28في  .19كوفيدـلالفحص والتحضير المناسبين راء جإ من واألنظمة الصحية ومقدمي الخدمات الطبية في جميع أنحاء ميشيغان للتأكد

، فضالً عن ، قمت بتفعيل مركز عمليات الطوارئ في الوالية لزيادة التنسيق مع الوكاالت الحكومية والمحلية واالتحادية2020 (فبراير)

وكاالت حكومية رئيسية  فرق عمل تضم ، أنشأت أربع2020 (مارسآذار ) 3نتشار المرض. في إ، وللمساعدة في منع الشركاء الخاصين

وتقييم  19كوفيدـنتشار إلمكافحة  ةالمناسبغير الحكومية و يةالمجتمع الجهات المعنية والعمل عن كثب معة واليتجابة السإة لتنسيق لواليل

مع المدارس والشركات ومقدمي  لمتعة واليال، كانت . وطوال هذا الوقتسكان والية ميشيغانل الحياة اليوميةعلى األثر الذي قد يكون لها 

   ستعداد للحاالت المحتملة ،ن للتأكد من حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها لإلسكاخدمات الطبية وإدارات الصحة المحلية والال

في  19كوفيدـن لـيتين مفترضتين إيجابيوالية ميشيغان أول حالتفي ارة الصحة والخدمات اإلنسانية إد، حددت  2020 (مارس) آذار 10في 

 ميشيغان. 

 .الوالية حاكم يدالسلطة التنفيذية لوالية ميشيغان في بل يخوعطى التي 1963من دستور ميشيغان لعام  5من المادة  1القسم 
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إعالن حالة الطوارئ ، على الحاكم( ، على أنه "4) MCL 30.403، بصيغته المعدلة ،  PA 390 1976، ينص قانون إدارة الطوارئ

 ". ةالطوارئ موجودبحالة حالة طوارئ أو أن تهديد  تكتشفإ إذا، بموجب أمر تنفيذي أو إعالن

في على ما يلي:  MCL 10.31 (I)، ، بصيغته المعدلةPA 302 1945، 1945 لعامعن الحاكم ينص قانون سلطات الطوارئ الصادر

الخطر الخشية من ، أو ، أو الطوارئ العامة المماثلة داخل الواليةنكبات، أو ال، أو أعمال الشغب، أو الكوارثأوقات األزمات العامة الكبرى

  .حالة الطوارئ وتعيين المنطقة المعنية يجوز للحاكم إعالن، ن هذا النوعالمباشر لوقوع حالة طوارئ عامة م

 ما يلي:ب أأمر، وقانون ميشيغان 1963بموجب قانون ميشيغان لعام 

 

 تم إعالن حالة الطوارئ في جميع أنحاء والية ميشيغان. .1

كن تفعيلها مة التي يواليجميع جهود ال زيادةة تنسيق وارة شرطة الواليديجب على قسم إدارة الطوارئ واألمن الداخلي التابع إل .2

ة وفرتستخدام الموارد المإة والياللمساعدة الحكومات المحلية والمسؤولين ويمكن أن تطلب من جميع إدارات ة والياللخدمة 

 للمساعدة.

، بما يتفق مع آثار لحاالت الطوارئ، وتنفيذ برامج مناسبة للتعافي من أي يتم إنهاء حالة الطوارئ عند عدم وجود ظروف طارئة .3

 القانونية التي يستند إليها هذا اإلعالن وأي قيود على المدة التي تفرضها تلك السلطات. السلطات

 .العظيم والية ميشيغانختم من قبلنا ب تمختوقيعي وتم ب
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 تم تقديمها بموافقة وزير الخارجية بتأريخ 

 مساءً  11:30الساعة  2020 (مارس) آذار 10
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