قرار إدارة الصحة والخدمات االنسانية يف ميشيغان عن جائحة الكوفيد19 -
الصادر يف  18كانون األول/ديسمرب
تحديد عدد الحارضين يف التجمعات املنزلية.
يف الداخل 10 :أشخاص من أرستني كحد أقىص
يف الخارج 25 :شخصاً من ثالث أرس كحد أقىص
إل عند تناول الطعام والرشب.
•يجب ارتداء الكاممات طوال الوقت ّ

•بجب أن يلتزم السكان بإرشادات إدارة الصحة والخدمات االنسانية يف ميشيغان عن التجمعات االجتامعية اآلمنة ويتم
تشجيعهم عىل تشكيل “فريقاً” من األشخاص للتواصل االجتامعي معهم باستمرار.

تحديد عدد الحارضين يف األماكن غري السكنية.
يف الداخل

•ال يُسمح بالتجمعات الداخلية يف األماكن غري السكنية بإستثناء عدد صغري من اإلعفاءات املحددة مثل أماكن العمل أو عندما يجتمع
عميل و موظّف بهدف حصول العميل عىل خدمة معينة.

•مع ذلك ،تُفتح معظم األماكن لألفراد أو األرس الفردية.
•عىل الجميع ارتداء الكاممات

•يجب تجهيز األماكن بشكل يحافظ عىل التباعد الجسدي بني األرس مبسافة ستة أقدام.
•تُحدد القدرة االستيعابية يف األماكن بحسب املكان.

يف الخارج

•يُسمح بالتجمعات الخارجية بعدد  25شخصاً كحد أقىص يف األماكن غري السكنية بحسب ما ييل:

•األماكن التي تحتوي عىل الكرايس الثابتة :تحديد نسبة الحضور اىل  20%من القدرة االستيعابية.
ٍ
كراس ثابتة :تحديد عدد الحارضين بـ  20شخصاً لكل  1000قدم مربع ،مبا يف ذلك أي مكان مميز
•األماكن من دون
داخل مساحة ال َحدَث.
•عىل الجميع ارتداء الكاممات

يعني “التجمع” أي حدث يتواجد فيه شخصان أو أكرث من أرسة واحدة يف مكان مشرتك .تستثنى من ذلك تجمعات العرضية واملؤقتة
(مثالً يف املتجر أو املطار أو مكان تقديم الطعام).

ما زال من الرضوري ارتداء الكاممات.

عىل الرشكات واملكاتب الحكومية واملدارس ومنظامت رعاية األطفال ومشغّيل النقل العام وكافة منظمي التجمعات عدم السامح
بالتجمعات الداخلية أو الخارجية من أي نوع إلّ إذا طلبوا من األفراد ارتداء الكاممات .قد ال تفرتض هذه الكيانات أن الشخص الذي يدخل
العمل بدون كاممة يقع ضمن أحد االستثناءات؛ ولكن يحق لهم قبول متثيل شفوي يقدّمه الفرد يربهن أنه ال يرتدي كاممة ألنه يتمتع
باستثناء محدد.

التجارة بالتجزئة والخدمات الشخصية

•ال يجوز أن تتجاوز نسبة التجمعات يف متاجر البيع بالتجزئة أو املكتبات أو املتاحف  30%من الحد األقىص من إشغالها .يجب
إغالق املطاعم الداخلية ،ومن بينها صاالت الطعام.

•يُسمح بالتجمعات لتلقي خدمات الرعاية الشخصية ،من ضمنها خدمات العناية بالشعر واألظافر والتسمري والتدليك والسبا
والوشم والرسم عىل الجسم وثقبه عن طريق تحديد موعد مسبق طاملا ال تتطلّب هذه الخدمة نزع الكاممة عن الوجه.

أماكن الرتفيه والتسلية

••	 تُفتح أماكن االسرتاحة والرتفيه التالية ليستمتع فيها األفراد أو األرس الفردية التي تصل اىل  6أشخاص ،مثل قاعات االجتامعات
والساحات وصاالت السينام وقاعات الحفالت املوسيقية وأماكن األداء وأماكن مامرسة الرياضة واملالعب واملسارح ونوادي
الرماية ومدن املالهي وصاالت اللعب وصاالت البينغو وأندية البولينغ والكازينوهات غري القبلية وميادين الرماية.
•األماكن التي تحتوي عىل الكرايس الثابتة :تحديد عدد الحارضين بنسبة  % 20من القدرة االستعابية.
ٍ
كراس ثابتة :تحديد عدد الحارضين بـ  20شخصاً يف كل  1000قدم مربع ،مبا يف ذلك أي منطقة مميزة داخل
•األماكن من دون
مساحة املكان.
•ال يُسمح ببيع األطعمة أو املرشوبات أو بتناولها.

•عىل الجميع ارتداء الكاممة طوال الوقت.

•يجب أن تفصل بني األرس مسافة  6أقدام.

•يُحدد عدد األشخاص الذين يشغلون كل غرفة مبئة شخص ،بإستثناء املالعب والساحات التي تتسع لـ  250شخصاً كحد
أقىص.

•ال يُسمح بالتجمعات يف األماكن عالية الخطورة مثل أماكن اللعب بالليزر والنوادي الليلية ونوادي التعري واملنتزهات املائية
ومنتزهات الرتامبولني.

أماكن تقديم الخدمات الغذائية

•ال يُسمح بفتح أماكن تقديم الطعام واملطاعم والبارات الداخلية .يشمل ذلك تناول الطعام داخل معظم الفناءات املغطاة
إل إذا كانت مفتوحة مبعظمها .للمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة الرسم التوضيحي عن
والرشفات والخيم واملباين األخرى ّ
املقاعد الخارجية.

•يُسمح بأخذ الطعام الجاهز وتوصيل الطلبات.

•يُسمح بفتح املطاعم الخارجية طاملا ال يجلس أكرث من  6أشخاص عىل كل طاولة وتبتعد الطاوالت عن بعضها مبسافة  6أقدام.
•يُسمح بتناول الطعام يف بيوت الثلج واألكواخ والخيم الصغرية طاملا تحتوي كل منها عىل أرسة واحدة فقط

أماكن مامرسة التامرين الرياضية واللياقة البدنية والرياضات

•يُسمح بالتجمعات من أجل صفوف ونشاطات اللياقة البدنية الجامعية يف الخارج والرياضات الخارجية التي ال تتطلب التالمس
الجسدي.
•ال يُسمح بالتجمعات من أجل مامرسة نشاطات اللياقة البدنية الجامعية يف الداخل مثل اليوغا والرقص وركوب الدراجات والجمباز،
وال األماكن الداخلية ملامرسة الرياضة أو الرتفيه ،مثل حدائق الرتامبولني أو املنتزهات املائية.
•يُسمح مبامرسة الرياضة الفردية والتامرين بني شخصني يف الصاالت الرياضية ومراكز اللياقة البدنية واستوديوهات التمرين.
•ال يجوز أن تتجاوز نسبة الحضور ـ % 25من الحد األقىص من إشغال املكان.

•يجب أن تفصل بني األماكن املشغولة ملامرسة التامرين الرياضة مسافة  12قدماً عىل األقل.

•يُسمح مبامرسة الرياضة الفردية والتامرين بني شخصني ودروس السباحة يف املسابح الداخلية والخارجية.
•ال يجوز أن تفوق نسبة الحارضين  % 25من القدرة االستعابية.

•ال يُسمح بفتح أماكن السباحة واملنتزهات املائية وأماكن اللهو العائلية األخرى املغلَقة.

•يُسمح مبامرسة الرياضة الفردية والتامرين بني شخصني يف حلقات التزحلق والتزلّج عىل الجليد.

•ال يجوز أن يتجاوز عدد الحارضين الشخصني يف كل  1000قدم مربع ( أي  34شخصاً تقريباً يف الوقت نفسه عىل الحلبة
الجليدية ذات الحجم العادي).

•يُسمح بالتزحلق املفتوح/الجامعي والرياضات التي ال تتطلب التالمس الجسدي يف الحلبات الخارجية.

•ال يُسمح بالرياضات الداخلية أو الرياضات التي تتطلب التالمس الجسدي ،من بينها رياضات املدارس الثانوية والكليات،
والرياضات يف األندية واالتحادات الرتفيهية الخاصة باألطفال والشباب والبالغني ،باإلضافة إىل املباريات والحفالت الخريية،
إل يف حال أظهرت تقيّدها بإرشادات نظام إجراء االختبارات ومكافحة العدوى املعزز الذي يتطلّب إجراء الفحوصات يف  6أيام من
ّ
األسبوع ،وعدم قيام الرياضيني بأي تواصل اجتامعي من أي نوع ألّ مع أعضاء فرقهم وأرسهم ،والخضوع إىل إرشاف طاقم الفريق
الطبي.

لغرض قراءة قرار إدارة الصحة والخدمات االنسانية يف ميشيغان عن جائحة الكوفيد 19 -الصادر يف 18
كانون األول/ديسمرب كامالً ،يرجى زيارة املوقع  . Michigan.gov/Coronavirusميكنكم إرسال
األسئلة أو املخاوف عرب الربيد االلكرتوين التايل .COVID19@michigan.gov

