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 الطبية وطب األسنان غير الضرورية( العمليات) تآعلى اإلجراءقيود مؤقتة 
 

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

ا خر.  ا يوجد االيا أي لقا  متتمد أو لال  مااد لففيروسات له آلشخص في البشر وتنتشر بسهولة من  التي لم يتم تحديدها سابقًا كوروناال

 المرض.

في  19كوفيدـين مفترضتين إيجابيتين لـو اية ميشيغان أول االتفي ارة الصحة والخدمات اإلنسانية إد، اددت  2020 (مارس) آذار 10في 

من  1 ملبر و اية ميشيغان بموجب القس األمر االة الطوارئ . ألفن ه ا4-2020 رقم نفي ير التاألم ، أصدرت  ميشيغان. في نفس اليوم

، MCL 30.401- .421 ،، بصيغته المتدلةPA 390 1976، ، وقانون إدارة الطوارئ1963ميشيغان لتام و اية من دستور  5المادة 

 .MCL 10.31-.33، المتدلةبصيغته  ،PA 302 1945، 1945وسفطات الطوارئ لفحاكم قانون لام 

ون إدارة الطوارئ الحاكم سفطات واستة وواجبات لـ "التتامل مع المخاطر التي تهدد ه ه الو اية أو شتب ه ه الو اية بسبب كارثة نقا حيمن

 MCL". ير القانونتوجيهات التي لها قوة وتأثاللالنات واإلتنفي ية والوامر األاكم من خالل "، والتي قد ينف ها الحأو االة طوارئ"

، "يجوز لفحاكم إصدار أوامر لفى أنه بتد إلالن االة الطوارئ 1945، ينص قانون سفطات الطوارئ لتام (. وبالمثل2) - (1) 30.403

داخل المنطقة المصابة تحت االة الطوارئ وضع  لالن  والممتفكات أو إلوقوالد ولوائح متقولة اسبما يراه ضروريًا لحماية األروا

 .MCL 10.31(1)يطرة "الس

وضمان توافر ، لمتاررين الاتفاءا لسكان و اية ميشيغان ، وتوفير الحماية األساسية، واماية الصحة التامة19كوفيدـنتشار إ يف منفلفتخ

 ، فمن المتقول والاروري فرض قيود مؤقتة لفى اإلجراءات الطبية وطب األسنان غير الارورية.موارد الرلاية الصحية

 ما يفي:ب أمر، أيشيغانوقانون م 1963ميشيغان لتام  تورسدبموجب 
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اين أن االة الطوارئ ر في ، وتستممساءً  5:00السالة  2020 (مارسآذار )  21في مولد  ا يتجاوز تبدأ في أقرب وقت ممكن و .1

، التيادات الخارجية الجرااية المستقفة كاتب، وم، وجميع المستشفياتسارية المفتول 4-2020 األمر التنفي ي المرقم ة فيالمتفن

طة تنفي  خ يهايجب لفالمغطاة"(  تبكاة )مجتمتة "المو ايالتيادات الخارجية التي تديرها ال مكاتب، وجميع طب األسنان لياداتو

خطة ت غير الارورية )"آ، جميع اإلجراء4-2020من األمر التنفي ي  3القسم  ة الطوارئ بموجب، اتى إنهاء االلفتأجيل تةمؤق

، تتني لبارة "إجراء غير ضروري" إجراء طبي أو لال  أسنان "أو" خطة "(. ألغراض ه ا األمر غير ضروريةت آتأجيل اإلجراء

 ةطبيالخدمة ال، لفى النحو ال ي يحدده مزود لمريضلفى صحة وسالمة ا ية أو لفحفاظبطغير ضروري لمتالجة االة طوارئ 

 مرخص.ال

، بما في ذلك أي مركز طبي أو مكتب يقوم بإجراء جرااة طبية لمفيات إجراءبقوم تالتي مغطاة ال تياداتلفخطة أي ل يجأت يجب .2

ستثناء اا ات الطوارئ إ، بيفية، والجرااة التجملتال  البدانة، وجرااة صلستبدال المفإ ،الى الحد األدنى، ختيارية أو جرااة تجميفيةإ

يؤثر التأجيل بشكل كبير لفى صحة وسالمة ورفاهية المريض. يجب أن تستثنى خطة  لتي فيهاواتتفقة بالصدمات المالجرااة أو 

واألولية الدموية المتقدمة  المتتفقة بأمراض القفبية تأجيل: التمفيات الجرااالطبية من التمفيات بالتأجيل لفمرفق المغطى ال ي يقوم 

ت تمفياختبار األورام والتال  والإ؛ نتظام ضربات القفب( التي تطيل التمرإتاجية وفشل القفب ولدم )بما في ذلك أمراض الشرايين ال

ى. يجب أن ت المتتفقة بغسيل الكفاءا؛ زرع األلااء؛ واإلجرالمخاض والو ادة؛ ت المتتفقة بالحملءآ؛ الزيارات واإلجراذات الصفة

الطارئة أو المتتفقة بالصدمات النفسية ايث أن التأجيل التمفيات الطبية من تأجيل التمفيات تستبتد أي خطة لفمنشأة المغطاة التي تؤدي 

 سيؤثر بشكل كبير لفى صحة وسالمة ورفاهية المريض.

وضع طبقة )مثل  تجميفية أو جماليةلمفيات أدنى: أي ، كحد األسنان مفياتل راءإجبقوم تالتي مغطاة ال تياداتلفخطة أي ل يجأت يجب .3

ت لتقويم األسنان  ا آ؛ أي إجراء( ؛ أي مواليد النظافة الروتينيةةالتجميفي واصقالفأو تبييض األسنان أو  "veneer" لألسنان خارجية

و جسور أو أطقم أسنان  ا تخفف األلم أو أي تيجان ألمل بدء  صدمة ؛، أو  ا تتتفق بال، و ا تستتيد وظيفة الفمتخفف األلم أو التدوى

غير المصحوبة  المسوسة؛ أي جرااة تجميل الفثة. أي قفع لألسنان غير ، أو  ا تتتفق بالصدمةظيفة الفم، أو  ا تستتيد والتدوى

ان أن يبقى ت طب األسنتمفياوم بيق ل يامغطى ال (تيادة)الرفق مال ختارإلفمرضى األصحاء. إذا  مراجتةبألراض. وأي زيارات 

لمتتفقة بالصدمات النفسية ايث أن التأجيل سيؤثر بشكل كبير لفى ات الطارئة أو اتمفي، فيجب أن تستبتد خطته من التأجيل المفتوًاا

 صحة وسالمة ورفاهية المريض.

 ر األساسية.غي( اتمفيالت)يجب أن يمتثل المرفق المغطى لفقيود الواردة في خطة تأجيل اإلجراءات  .4

 موظفي صااب لمل آخر.موظفيها أو تجاه مرفق الرلاية الصحية المتاررة لتزامات بموجب القانون ه ا األمر أي من اإل  ا يغير .5

 صدر مدير دائرة التراخيص والشؤون التنظيمية األوامر أو التتفيمات بموجب القانون اسب الارورة لتنفي  ه ا األمر.ي   .6

 نتهاك المتتمد له ا األمر جنحة.، يتد اإلMCL 30.405 (3)و  MCL 10.33 منون رقالقا مشياً معت   .7
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 .التظيم و اية ميشيغانختم من قبفنا ب تمختوقيتي وتم ب

 

 

 

 2020 (مارسآذار ) 20التأريخ: 

 __________________________________                                                            مساءً  12:28الوقت: 

 تمريغريتشن و
 ااكم الو اية  
 
 
 

 :من قبل ااكم الو اية
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 وزير الخارجية
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