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ال يمكن للموظفين المعزولين أو الخاضعين 5
للحجر الصحي بسبب التعرض لكوفيد-19 

أو اإلصابة باألعراض أو بسبب نتائج 
االختبار الذهاب للعمل مع اآلخرين أو 

مطالبتهم بالذهاب للعمل مع آخرين.

تتطلب الرياضات المنظمة ارتداء أقنعة 
)باستثناء السباحة( وتخضع لحدود 

للتجمع.

يجب أن تحد المطاعم والحانات من 
السعة المتوفرة للتجمعات، ويمكن أن 
تقدم المشروبات الكحولية لمجموعات 

األشخاص التي تجلس على بعد 6 أقدام 
وتبقى منفصلة، دون غيرها.

 تتبع االتصال:  
يجب على العديد من الشركات جمع 

معلومات االتصال من عمالئها حتى يمكن 
االتصال بهم في حالة تعرضهم لشخص 

مريض.

أصدرت إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان تعليمات بموجب قانون تم سنه ألول مرة من قبل الهيئة التشريعية في ميشيغان بعد اإلنفلونزا اإلسبانية عام 
1918 خصيًصا للتعامل مع األوبئة. الحظ أن المحكمة العليا للواليات المتحدة قد ألغت قانوًنا مختلًفا أوسع نطاًقا.

تعليمات إدارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية ميشيغان 
)MDHHS( المتعلقة بالجائحة 9 أكتوبر 
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كوفيد-19

بموجب تعليمات MDHHS المتعلقة بالجائحة:

وللحد من االرتباك الذي أعقب قرار المحكمة العليا مؤخًرا، أصدرت MDHHS تعليمات تنصاع إلى التعليمات التنفيذية الحالية قدر اإلمكان بموجب القانون المختلف لمكافحة انتشار مرض 
كوفيد-19 والسيطرة عليه. 

تنطبق حدود السعة على التجمعات 
الداخلية والخارجية، بما في ذلك األماكن 
التجارية واالجتماعية والترفيهية. وهي 

أكثر حزًما في األماكن الداخلية.

يجب ارتداء األقنعة على األنف والفم في 
التجمعات المكونة من شخصين أو أكثر، 
بما في ذلك المتاجر والمكاتب والمدارس 
والمناسبات. يُحظر على الشركات قبول 

األشخاص غير المرتديين أقنعة، إال في ظل 
استثناءات قليلة.

تظل حدود السعة والقواعد الرياضية هي نفسها كما كانت من قبل.	 
تفرض مدينة ترافيرس )المنطقة 6( قواعد أقل صرامة، كما كان من قبل.	 
تظل متطلبات األقنعة هي نفسها تقريبًا؛ وال تنطبق على األفراد الذين ليسوا في تجمعات.	 
انتهى إغالق الحانات، لكن ال يجوز للحانات ألن تقدم الكحول إال للتجمعات التي تجلس 	 

على الطاوالت.
ال تتضمن قواعد MDHHS جميع سبل حماية العاملين السابق صدورها.	 
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