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الحاكم ويتمير  Whitmerتأمر بحظر مؤقت للتجمعات واألحداث الكبيرة

صا
تأمر الحاكم بإلغاء أو تأجيل األحداث والتجمعات المشتركة ألكرر م  250شخ ً
النسينغ ،ميشيغان – .اليوم ،وقع الحاكم غريتشي ويتمير  Gretchen Whitmerاألمر التنفيذي  5-2020إللغاء جميع
صا بد ًءا م
صا وجميع التجمعات في المساحات التي يتشارك فيها أكرر م  250شخ ً
األحداث التي تضم أكرر م  250شخ ً
يوم الجمعة  13آذار/مارس الساعة  5:00مسا ًء وتنتهي يوم األحد  5نيسا  /أبريل الساعة  5:00مسا ًء .كما يغلق األمر
التنفيذي للحاكم جميع المباني المدرسية م الروضة حتى الصف الراني عشر  K- 12للطالب م االرني  16آذار/مارس
حتى األحد  5نيسا /أبريل .ستبقى مرافق رعاية األطفال مفتوحة خالل هذه الفترة ،سواء كانت ملحقة بالمدارس أو قائمة
بذاتها.
صا.
بموجب هذا األمر التنفيذي ،يحظر مؤقتًا في الوالية جميع األحداث والتجمعات التي يتشارك فيها أكرر م  250شخ ً
بعض التجمعات معفاة م هذا الحظر ،مرل التجمعات لغرض :العمل الصناعي أو المصنعي ،النقل الجماعي ،أو شراء البقالة
أو السلع االستهالكية .
قالت الحاكم ويتمير " :Governor Whitmerهذا يتعلق بحماية معظم الناس م انتشار فيروس كورونا"" .ستواصل
إدارتي بذل كل ما في وسعنا للتخفيف م انتشار المرض ولضما حصول أطفالنا وعائالتنا والشركات على الدعم الذي
يحتاجونه خالل هذه الفترة .سنتجاوز هذا األمر ،ولك يجب أ نتحلى بالمرونة وأ نعتني ببعضنا البعض".
قال نائب رئيس وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في ميشيغا نائب رئيس الصحة والرئيس التنفيذي الطبي د .جونية
خلدون " Dr. Joneigh Khaldunم األهمية بمكا أ يتبع كل شخص في ميشيغا هذه األوامر وأ يتخذ خيارات ذكية
م شأنها إبطاء انتشار الفيروس ،بما في ذلك ممارسة النظافة الجيدة واالبتعاد االجتماعي .سنستمر في العمل مع الحاكم
وشركائنا عبر حكومة الوالية لحماية أسر ميشيغا والشركات ".
أفيد أ المرضى الذي يعانو م عدوى مؤكدة يعانو م أمراض تنفسية خفيفة إلى شديدة مع أعراض:
•
•
•

حمى
سعال
ضيق في التنفس

أفضل وسيلة للوقاية م الفيروسات ،مرل األنفلونزا أو نزالت البرد أو  COVID-19هي:









إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت لـ ، COVID-19فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك .إذا لم يك لديك مقدم
رعاية صحية ،فاتصل بأقرب مستشفى.
إغسل يديك باستمرار بالصابو والماء الدافئ لمدة  20رانية .إذا لم يك متا ًحا ،استخدم معقم اليدي .
تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأي ٍد غير مغسولة.
غطي فمك وأنفك بمنديل أو الكم العلوي عند السعال أو العطس.
تجنب االتصال باألشخاص المرضى.
إذا كنت مريضا ً ،إبق في المنزل وتجنب اإلتصال باآلخري .
استبدل المصافحة بلمسة الكوع.
إبق على بعد  6أقدام على األقل ع اآلخري عندما تكو في مكا عام.

المعلومات حول هذا التفشي تتغير بسرعة .أحدث المعلومات متاحة على الموقعي اإللكترونيي
 Michigan.gov/Coronavirusو.CDC.gov/Coronavirus

