
 

 

 

 

 

لفرض تدابير السالمة  2020-71في ميشيغان، وقعت الحاكمة ويتمر األمر التنفيذي المرقم  (COVID-19) 19-لغرض مكافحة إنتشار فايروس كوفيد

. من الضروري والمعقول فرض معايير لمؤسسات بيع األغذية )بما في ذلك، على سبيل 19-فايروس كوفيدوالموظفين من التعرض ل عامة الناسلحماية 

 ( والصيدليات للحد من خطر التعرضطلبات الخارجيةوالمطاعم التي تبيع البقالة أو الطعام المتاح للالصغيرة المثال ال الحصر، متاجر البقالة والمتاجر 

 (مايو)يار أ 30على الفور ويستمر حتى  المفعول ساري مراألهذا  عتبراألمراض. العناصر الحاسمة في األمر التنفيذي مدرجة أدناه. ينتقال إو 19-كوفيدلـ

 .اإللكترونيإجراءات السالمة لحماية المستهلكين والموظفين على موقع الوالية بأكمله حول األمر . يمكنك مراجعة 2020

   المستهلك والموظفلغرض حماية 

 ل ثيجب على أي شخص يدخل إلى مؤسسة لبيع األطعمة أو صيدلية لديه القدرة على تحمل غطاء الوجه طبيًا أن يرتدي غطاًءا على أنفه أو فمه، م

 قناع محلي الصنع أو وشاح أو باندانا أو منديل.

 األقل في األسبوع من وقت التسوق المخصص للمجموعات السكانية  ساعتين على خصصيجب على المؤسسات والصيدليات التي تبيع األغذية أن ت

 الحوامل والذين يعانون من حاالت صحية مزمنة.النساء عاًما و 60الضعيفة بما في ذلك األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 

 .يجب أن توفر مؤسسات بيع األغذية والصيدليات إمكانية الوصول إلى مرافق غسل اليدين 

 الدفع/الكاشير وظفييُطلب من م (Checkout) رتداء شكل من أشكال التغطية على أنفهم وفمهم، مثل قناع محلي الصنع أو وشاح أو باندانا أو إ

 منديل.

 على مسافة ستة أقدام على األقل إلى أقصى حد  زبائنيجب على المؤسسات والصيدليات التي تبيع األغذية أن تضمن بقاء كل من الموظفين وال

 ما في ذلك خالل فترات الراحة للموظفين(.ممكن )ب

  العينات المجانية ومحطات التذوق. أماكن تقديم إلغاء، ويجب اتالسلط بارالطعام المعدة ذاتيًا مثل  أماكنيجب إغالق 

  نهامراكز مكافحة األمراض والوقاية معتماد إجراءات لتلبية إرشادات التنظيف البيئي التي وضعتها إيجب على مؤسسات بيع األغذية والصيدليات 

(CDC)وتصال المتكررة طوال اليوم مثل نقاط البيع ، بما في ذلك تنظيف وتعقيم نقاط اإل( موظفي الدفعregisters )توعربات التسوق وسال 

 التسوق.

  عمل ويجب أن ترسل الموظفين إلى ال من الحضورالىيجب على المؤسسات والصيدليات التي تبيع األغذية أن تحظر على الموظفين المرضى

 .19-كوفيدفايروس  منازلهم إذا ظهرت عليهم أعراض

 فيجب على المؤسسة إخطار بائعي المواد الغذائية والموظفين 19-كوفيدختبار الموظف في مؤسسة لبيع المواد الغذائية إيجابيًا لإ ت نتيجةإذا كان ،

 حالةالب تتعلقمعلومات عن أي  اإلفصاحختبار اإليجابي دون ساعة بعد تلقي تأكيد اإل 12ز اآلخرين في أقرب وقت ممكن ولكن في موعد ال يتجاو

 ي موظف.ألشخصية الصحية ال

  من خالل توفير مهام عمل منخفضة  غير محصنةيجب أن تستوعب مؤسسات بيع األغذية والصيدليات الموظفين الذين يقعون ضمن فئة سكانية

يار أ 21 في المعلنة، أوو الكارثة ريخ عودة يتزامن مع نهاية حاالت الطوارئ أمنحهم خيار أخذ إجازة غياب مدفوعة األجر مع ت التعرض أو

 (.األقرب)أيهما  2020)مايو( 

 نت  تطوير وتنفيذ برنامج فحص يومي لجميع الموظفين عند أو قبل تقديم التقارير إلى مواقع العمل. بمؤسسات بيع األغذية والصيدليات  تلتزم  ضمن

 في األمر التنفيذي. حصتفاصيل برنامج الف

 .CDC.gov/Coronavirusو  Michigan.gov/Coronavirusعلى الموقع  19-كوفيدتتوفر أحدث معلومات عن 

 على الرقم 19-كوفيدلبالنسبة ألولئك الذين لديهم أسئلة حول إجراءات الوالية للتخفيف من إنتشار فايروس كورونا، يرجى اإلتصال بالخط الساخن 

 مساًء يوميًا. 5 -صباًحا  8بين الساعة   1-888-535-6136 

 


