لغرض نقل الوالية إلى المرحلة التالية من خطة بداية آمنة لميشيغان ( ،)MI Safe Startوقعت الحاكمة ويتمر األمر التنفيذي  2020-110في  1حزيران
إعتبارا من  4حزيران
(يونيو)  .2020بشكل عام ،لم يعد هذا األمر يتطلب من سكان ميشيغان البقاء في المنزل ،ويسمح لتجار التجزئة بإعادة فتح متاجرهم
ً
إعتبارا من  8حزيران (يونيو) ،ويخضع كالهما لقيود قدرة اإلستيعاب .وفقًا للحاكمة ويتمر" ،أظهرت البيانات أننا على إستعداد
(يونيو) وإعادة فتح المطاعم
ً
لنقل واليتنا بعناية إلى المرحلة التالية من خطة بداية آمنة لميشيغان ( ،)MI Safe Startلكننا مدينون ألبطالنا الشجعان في خط المواجهة بأن نفعل هذا بالشكل
فورا.
الصحيح ".ما لم يشار الى خالف ذلك ،يكون األمر ساري المفعول ً

النقاط البارزة في األمر التنفيذي













األمعما





شرط البقاء في المنزل اال إذا كانضروريًا للعمل الحاسم أو لألغراض األخرى المسموح بها لم يعد مطبقا ً
قادرا على ذلك طبيًا) عندما تكون في األماكن العامة المغلقة ويجب أن تستمر في إتخاذ جميع
يجب أن تستمر في إرتداء أغطية الوجه (إذا كنت ً
اإلحتياطات المعقولة لحماية نفسك بما في ذلك الحفاظ على مسافة  6أقدام بعيدًا عن األشخاص اآلخرين
أي عمل يمكن القيام به عن بعد (دون مغادرة العامل لمنزله  /منزلها) يجب أن يستمر في القيام به عن بعد
أي عمل يتطلب من موظفيه مغادرة منزلهم للعمل يخضع لقواعد حماية مكان العمل الوارد في األمر التنفيذي  EO 2020-97أو أي أمر قد يتبع ذلك
إعتبارا من  4حزيران (يونيو) وذلك وفقًا لألنظمة المحلية وقيود قدرة اإلستيعاب ومعايير
يمكن أن تستأنف متاجر البيع بالتجزئة أعمالها اإلعتيادية
ً
مكان العمل الموضحة في األمر التنفيذي  EO 2020-97أو أي طلب قد يتبع ذلك
عتبارا من  8حزيران (يونيو) للجلوس في
يمكن إعادة فتح المطاعم وصاالت الطعام والمقاهي والحانات ومصانع البيرة والتقطير ومصانع النبيذ إ
ً
الداخل والخارج وفقًا لقيود قدرة اإلستيعاب ومعايير مكان العمل الموضحة في األمر التنفيذي  EO 2020-97أو أي أمر قد يتبع ذلك
عتبارا من  8حزيران (يونيو)
يمكن إعادة فتح حمامات السباحة (تخضع لقدرة إستيعاب  )٪50والمخيمات النهارية لألطفال إ
ً
يمكن فتح المتنزهات الخارجية والمرافق الترفيهية شرط أن يتمكن أفراد الذين ليسوا جز ًءا من المنزل نفسه من الحفاظ على مسافة  6أقدام
عتبارا من  8حزيران (يونيو)
يمكن فتح المكتبات والمتاحف إ
ً
يُسمح بالتجمعات والفعاليات اإلجتماعية الداخلية وتقتصر على عشرة أشخاص أو أقل
يُسمح بالتجمعات والفعاليات اإلجتماعية الخارجية طالما أن الناس يحافظون على مسافة  6أقدام بين شخص وآخر والتجمع يقتصر على 100
شخص أو أقل
يمكن أن تستأنف دروس اللياقة البدنية في الهواء الطلق أو التمارين الرياضية أو الدورات التدريبية أو األلعاب شرط أن يحافظ المشاركون
والمدربون والمتفرجون الذين ليسوا من المنزل نفسه على مسافة  6أقدام ،وأن يتم تقاسم المعدات واللوازم إلى أدنى حد ممكن
التااري

التي ال تزا

مغلق

الصاالت الرياضية الداخلية ،مراكز اللياقة البدنية ،المراكز الترفيهية ،المرافق الرياضية ومرافق /إستوديوهات التمارين الرياضية
خدمات العناية الشخصية غير الضرورية بما في ذلك الشعر ،المنتجعات الصحية التقليدية ،تدريم األظافر ،تسمير البشرة ،التدليك ،و الوشم و فن
وخدمات ثقب الجسم.
الكازينوهات وحلبات السباق المرخصة من قبل مجلس الرقابة على ألعاب القمار في ميشيغان
الخدمات/المرافق الداخلية ،أو الخدمات/المرافق الخارجية التي تتضمن إتصاالً وثيقًا باألشخاص ،مثل المتنزهات ،واألروقة ،وقاعات البنغو،
وممرات البولينغ ،ومرافق التسلق الداخلية ،وإستوديوهات الرقص الداخلي ،وحلبات التزلج ،وحدائق الترامبولين
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ألولئك الذين لديهم أسئلة حول إجراءات الوالية للتخفيف من إنتشار فيروس كورونا ،يرجى اإلتصال بالخط الساخن لكوفيد )COVID-19( 19-على الرقم
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