
 

 

 

 

 

 

 

 أمر تنفيذي

 

  2020-25 رقم

 
 ات مؤقتة للقدرة التشغيلية، مرونة، و فعالية الصيدلياتحسينت        

 

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 البشر وتنتشر بسهولة من ي ف 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 يتالر األم ، 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، دلةمتالبصيغته  ،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". لقانونا يرتوجيهات 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)" رةيطالس

الوصول إلى األدوية إمكانية إلى زيادة  التامة جمهور، يحتا  دة التي أوجدتها ه ه الحالة الطارئةشديوالالطارئة لالستجابة بفتالية لفمطالب 

، ية. تحقيقا له ه الغاة بسرلة ولكن بأماننيتوسيع نطاق الوصول السريع إلى خدمات الصيد االى التالجية. يتطفب تفبية ه ه الحاجة الماسة 

من قيود تنظيمية متينة فيما يتتفق بالصيدليات من أجل تتزيز قدرتها التشغيفية  محدودوتخفيف مؤقت توفير روري فمن المتقول والا

 .تهاكفاءو تهامرونو

 ما يفي:ب أمر، أيشيغانوقانون م 1963ميشيغان لتام  تورسدبموجب 
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 تمريغريتشن و
 لو ايةااكم ا  

 و اية ميشيغان

 مكتب الحاكم

  انسينك

 جارلين جيفكريست الثاني
 الحاكمنائب 



 

 تجهيز( يوماً من ال60إلادة التتبئة الطارئة إلى اد ) بتوزيعيقوموا أن نهم ابإمكدين في أي مقاطتة من ه ه الو اية جاوتالصيادلة الم .1

إلادة تتبئة  االة لدم فيي المهني، أي مقاطتة في ه ه الو اية إذا، في تقدير الصيدلفي قيمين مفلبة اقرألي دواء إلالة غير خاضع لف

 .أثر سفبي مفحوظ لفى سالمة المريض اهلتكون طع رلاية المريض المستمرة و تنقالوصفة الطبية قد 

 :من ه ا األمر 1القسم  بموجب رفهايتم صالتي لفى جميع إلادات التتبئة الطارئة  التالي سوف ينطبق  .2

 .من ه ا األمر 1القسم  بموجببئتها يجب لفى الصيدلي إلالم المريض بأن الوصفة الطبية تمت إلادة تت (أ)

 ببموج بأي إلادات تتبئة قام الصيدلي بتوزيتهامتقولة زمنية اون فترة غيجب لفى الصيدلي إلالم  الواصف كتابةً  في  (ب)

 .من ه ا األمر 1القسم 

ب ل كل جهد فة الصيدلي، التيادة، أو الصيدلية المتنق لفى يجبمن ه ا األمر،  1القسم  بموجبقبل إلادة تتبئة الوصفة الطبية  ( )

، ه ا الجهدسجل مناسب لإنشاء متقول لفتواصل مع الواصف بخصوص إلادة تتبئة الوصفة الطبية. يجب لفى الصيدلي القيام ب

 .من ه ا األمر 1القسم  بموجبلمواصفة أأساس بما في ذلك 

كنتيجة قيام الصيدلي بإلادة تتبئة  خيصاترأن البش جراءت تأديبيةإ ا يجب لفى الواصف تحمل أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو  (د)

 .من ه ا األمر 1القسم  بموجبالوصفة الطبية 

3.  ً رخصة الصيدلية، و لكن  ا يمكنهم تحاير منتجات األدوية المتقمة  فينطقة غير مخصصة إدارة صيدلية في م يمكن لفصيادلة مؤقتا

دارة المرضى المقيمين المباشرين في مثل ه ه إل ،USP رمن قبل متايي محددالخطورة، كما هو  منخفاةبتجاوز التحايرات 

   .المنشآت المؤقتة

لفى وفقاً لبروتوكو ات وضتت من قبل مراكز السيطرة  19-كوفيد و/أو إلطاء األدوية كما هي الحاجة لتال  صرفيمكن لفصيادلة  .4

صحة و  ي إلدارة الالطبي التنفي، أو كما هو محدد أنه  ائق من قبل الرئيس المتهد الوطني لفصحةأو  (CDC) األمراض والوقاية منها

 .أو من ينوب لنها (DHHS) اإلنسانيةالخدمات 

يمكن لفصيادلة إستبدال أدوية متادلة لالجياً لدواء يخاع لنقص ااد من دون إذن الواصف. يجب لفى الصيدلي إلالم المريض بأي  .5

 بموجبأي وصفات طبية أو إلادة تتبئة موزلة  الوقت اولفترة متقولة من  خاللالواصف  إبالغتبديل كه ا. يجب لفى الصيدلي 

كنتيجة قيام الصيدلي بتتبئة أو  خيصاترأن البش ا يجب لفى الواصف تحمل أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو اجراءت تأديبية  .ه ا القسم

 .ه ا القسم بموجبإلادة تتبئة وصفة طبية 

ه ه، يمكن لفمدرسين اإلشراف لفى الصيادلة الطالب لن بتد الحاجة  إمكانهم خدمة المرضى في فترةلزيادة لدد الصيادلة ال ين ب .6

 .لتحقيق التأهيل لفترخيص و تجنب تأجيل التخر 

لاقة التي توفر منافع أدوية اإل ضدتأمين ال ات تأمين صحي أوبوليصمنظمات التناية الصحية التي تصدر شركات التأمين و لفى يجب .7

من ه ا األمر.  1القسم  بموجبوية الموصوفة المغطاة الموزلة من قبل الصيدلي تتبئة طارئة لألد لفيها تغطية أي إلادةطبية وصفات 

يوماً  30ـ أيااً السما  بإلادة تتبئة مبكرة لجميع الوصفات الطبية ألدوية التناية لمنظمات التناية الصحية شركات التأمين و ىيجب لف

بالبريد أو  ستفمتما إذا كانت الصيدلية بغض النظر لقبل الصيدلية،  يوماً من 90توزيع مخزون يصل إلى يوماً المغطاة لفسما  ب 60أو 

شخصياً. شركات التأمين و منظمات التناية الصحية  ا يزال بإمكانهم تطبيق أاكام السياسة أو التقد ال ي تحكم منافع خار  الشبكة و 

 .مشاركة التكففة
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لبر نظام كاميرا فوري، اإلشراف  مأن يتطاقم لمل الصيدلية اآلخرين لن بتد. يجب الصيدلية و  فنيييمكن لفصيادلة اإلشراف لفى  .8

التالمات لفى األقراص و الكبسو ات. يجب أن يكون لدى لفى بصرياً  التترفالسما  لفصيدلي ب قادر لفىي مستمر، رصوبتي سم

لن بتد و يجب أن يكون متوفراً في كل األوقات  الصيدلي إمكانية الوصول إلى جميع متفومات المريض ذات الصفة لتحقيق اإلشراف

 حيطدون وجود صيدلي في مأداء تركيب متقم أو غير متقم  صيدلية ال  ايجوز لفنيرة مريض فورية. خالل اإلشراف لتوفير إستشا

  .التمل

أللمال اببر مرخصاً لفقيام الصيدليات التي تحمل رخصة، شهادة، أو تصريح آخر في وضع جيد صادر من و اية أخرى يجب أن يتت .9

مواد خاضتة لفرقابة إلى داخل ه ه الو اية؛  تقوم بتوصيل اية. ه ه الصيدليات المرخصة خار  الو اية  ا يجب أن في ه ه الوالتجارية 

مع رخصة  ن المنطبقة لفى ممارسة الصيدلة، و لكن  ا تحتا  إلى وجود صيدلي مسؤولايجب أن تفتزم بجميع تشريتات ميشيغ

ن لفصيدلة قبل توفير امن قبل مجفس ميشيغ متتمدةيحمل إلتماداً االياً من منظمة وطنية  ن؛ و يجب أنايغفي ميشالمهنة لفممارسة 

   .خدمات تركيب متقمة لفمرضى في ه ه الو اية

موزلي الجمفة ال ين يحمفون ترخيصاً، شهادةً، أو تصريح أخر في وضع جيد صادر لن و اية أخرى يجب أن يتتبر مرخصاً لفقيام  .10

المرخصين خار  الو اية  ا يجب أن يوصفوا مواد خاضتة لفرقابة إلى داخل ه ه الو اية  ي ه ه الو اية. موزلي الجمفة هؤ اءلتمل فبا

   .نافي ميشيغ المرخصينن المنطبقة لفى موزلي الجمفة اميشيغ لوائحو يجب أن يفتزموا بجميع 

، و لكن  ا ه ا يشملمؤقتاً. ا الصارم به لاثاإلمت يتم تتفيقمع ه ا األمر،  نين أو قوالد أو لوائحقواأي مع  فيه  اتتتارضإلى الحد ال ي  .11

،  17739a (3)  ،17741 (1) - (2)  ،17743  ،17748  ،17748a( ، c( )2) 17739( ، 5) 17707يقتصر لفى: األقسام  

17748b  ،17751  ،17755 (3  و ، )17763 (bمن قانون الصحة التامة ) ،1978 PA 368 بصيغته المتدلة ، ،MCL 

333.17707 (5)  ،333.17739 (2( )c ، )333.17739a (3)  ،333.17741 (1) (2)  ،333.17743  ،333.17748  و

333.17748a  333.17748وb  333.17763( و 3) 333.17755و  333.17751و (b ؛ والقوالد )( ، 2) 338.473

338.473a (5( )a ، )338.477 (1 )- (2 ، )338.482 (2 )- (3 ؛ )338.486 (1( )b و )( و 3) 338.489( و 3) 338.486

  .و اية ميشيغانل اإلداريالقانون ( من 1) 338.3162( و 4) 338.3041( و 5) 338.490( و a( )4) 338.490( و 3) 338.490

 مساًء. 11:59سالة ال  (لابري)نيسان  22لفى الفور و يستمر اتى  ناف ًاه ا األمر بر يتت  .12

 نتهاك المتتمد له ا األمر جنحة.، يتد اإلMCL 30.405 (3)و  MCL 10.33 منون رقالقا مشياً معت   .13

 

 .التظيم و اية ميشيغانختم من قبفنا ب تمخو توقيتيتم ب

 

 2020 (ارسمآذار ) 25التأريخ: 

 __________________________________                                                            مساءً  9:14الوقت: 

 تمريغريتشن و
 ااكم الو اية  
 
 
 

 :من قبل ااكم الو اية

 

 

 

__________________________________ 

 ةوزير الخارجي
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