
 

حزيران  1في  2020-110 األمر التنفيذي رويتم ةالحاكم ت، وقع(MI Safe Start) بداية آمنة لميشيغان خطةنقل الوالية إلى المرحلة التالية من غرض ل

حزيران  4 من متاجرهم إعتباًرا البقاء في المنزل، ويسمح لتجار التجزئة بإعادة فتح سكان ميشيغانلم يعد هذا األمر يتطلب من  ،. بشكل عام2020 (يونيو)

داد ستعإويتمر، "أظهرت البيانات أننا على  ة. وفقًا للحاكمستيعابإلا قدرةقيود ، ويخضع كالهما ل(يونيوحزيران ) 8 من إعتباًراالمطاعم فتح إعادة و (يونيو)

بأن نفعل هذا بالشكل ، لكننا مدينون ألبطالنا الشجعان في خط المواجهة (MI Safe Start) بداية آمنة لميشيغانتنا بعناية إلى المرحلة التالية من خطة واليلنقل 

 .اخالف ذلك، يكون األمر ساري المفعول فورً  شار الى." ما لم يالصحيح

 

 النقاط البارزة في األمر التنفيذي

  ضروريًا للعمل الحاسم أو لألغراض األخرى المسموح بها اال إذا كانشرط البقاء في المنزل ً  لم يعد مطبقا

  تخاذ جميعإطبيًا( عندما تكون في األماكن العامة المغلقة ويجب أن تستمر في  ا على ذلكرتداء أغطية الوجه )إذا كنت قادرً إيجب أن تستمر في 

 األشخاص اآلخرين بعيًدا عنأقدام  6 مسافة نفسك بما في ذلك الحفاظ علىحتياطات المعقولة لحماية اإل

  في القيام به عن بعدالقيام به عن بعد )دون مغادرة العامل لمنزله / منزلها( يجب أن يستمر  يمكنأي عمل 

  97 نفيذيالوارد في األمر التأي عمل يتطلب من موظفيه مغادرة منزلهم للعمل يخضع لقواعد حماية مكان العمل-EO 2020 أو أي أمر قد يتبع ذلك 

 ومعايير ستيعاب إلا قدرةالمحلية وقيود  لألنظمةفقًا ذلك وو (يونيوحزيران ) 4 من إعتباًراادية تيعاإل أعمالهاتستأنف متاجر البيع بالتجزئة  يمكن أن

 ذلك أو أي طلب قد يتبع EO 2020-97األمر التنفيذي  مكان العمل الموضحة في

 في  جلوسلل (يونيوحزيران ) 8عتباًرا من إمصانع النبيذ وتقطير الة وبيرالطعام والمقاهي والحانات ومصانع ال صاالتادة فتح المطاعم ويمكن إع

 ذلك أو أي أمر قد يتبع EO 2020-97األمر التنفيذي  ومعايير مكان العمل الموضحة فيستيعاب إلا قدرةالداخل والخارج وفقًا لقيود 

  (يونيوحزيران ) 8عتباًرا من إ( والمخيمات النهارية لألطفال ٪50ستيعاب إ قدرةفتح حمامات السباحة )تخضع ليمكن إعادة 

  أقدام 6من الحفاظ على مسافة  هنفس المنزلليسوا جزًءا من الذين فتح المتنزهات الخارجية والمرافق الترفيهية شرط أن يتمكن أفراد يمكن 

  (يونيوحزيران ) 8عتباًرا من إيمكن فتح المكتبات والمتاحف 

 عشرة أشخاص أو أقلوتقتصر على جتماعية الداخلية يُسمح بالتجمعات والفعاليات اإل 

 100 يقتصر على آخر والتجمعو بين شخصأقدام  6جتماعية الخارجية طالما أن الناس يحافظون على مسافة يُسمح بالتجمعات والفعاليات اإل 

 شخص أو أقل

 الرياضية أو الدورات التدريبية أو األلعاب شرط أن يحافظ المشاركون  تمارينس اللياقة البدنية في الهواء الطلق أو الدرو تأنفتس يمكن أن

 حد ممكن دنىأقدام، وأن يتم تقاسم المعدات واللوازم إلى أ 6على مسافة  هنفس المنزلمن الذين ليسوا والمدربون والمتفرجون 

 

 مغلق التي ال تزا   معما  التااري األ

 لتمارين الرياضيةاستوديوهات إ/رياضية ومرافق المرافق ية، الترفيهالمراكز ال ،بدنيةاللياقة المراكز ، داخليةالرياضية الصاالت ال 

 و فن  وشمال ، التدليك، وتسمير البشرة األظافر، تدريم  ،خدمات العناية الشخصية غير الضرورية بما في ذلك الشعر، المنتجعات الصحية التقليدية

 .الجسم وخدمات ثقب

  ميشيغانفي مجلس الرقابة على ألعاب القمار الكازينوهات وحلبات السباق المرخصة من قبل 

  تصاالً وثيقًا باألشخاص، مثل المتنزهات، واألروقة، وقاعات البنغو، إالخدمات/المرافق الداخلية، أو الخدمات/المرافق الخارجية التي تتضمن

 ستوديوهات الرقص الداخلي، وحلبات التزلج، وحدائق الترامبولينإافق التسلق الداخلية، ووممرات البولينغ، ومر

. بالنسبة CDC.gov/Coronavirusو  Michigan.gov/Coronavirus( على الموقع COVID-19) 19-تتوفر أحدث المعلومات عن كوفيد

على الرقم  (COVID-19) 19-كوفيدل تصال بالخط الساخن، يرجى اإلكورونانتشار فيروس إة للتخفيف من يألولئك الذين لديهم أسئلة حول إجراءات الوال

 . مساًء يوميًا 5 -صباًحا  8بين الساعة  1-888-535-6136

 


