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 2020دیسمبر،  9  –نوفمبر   18) من COVID-19( 19-أمر بخصوص جائحة كوفید
 

)  Department of Health and Human Servicesوإدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة (   Whitmerأصدر الحاكم  
) وإنقاذ حیوات الناس. ویھدف ھذا األمر إلى COVID-19(  19-الجائحة لمساعدتنا على وضع حد النتشار كوفیدأمًرا بشأن  

من  بدًءا  األمر  ھذا  ویسري  الفیروس.  ھذا  من  الصغیرة  التجاریة  واألعمال  المواجھة  خط  على  والعاملین  عائالتنا  حمایة 
الموافق   لتحدید أسابیع. وس  3ولمدة    2020نوفمبر    18األربعاء،  الفترة  تلك  أثناء  البیانات  الوالیة في مراقبة  یستمر موظفو 

األمریكیین في كل مكان   العامة  الصحة  التالیة. ویُحذر خبراء  إنقاذًا الخطوات  المغلقة  المساحات  التجمعات في  یقللوا من  أن 
-المغلقة حیث یمكن أن ینتشر كوفیدللحیوات. ویستھدف ھذا األمر إیقاف االنتشار عن طریق الحد من التجمعات في األماكن  

19  )COVID-19 .بسھولة من شخص إلى آخر ( 

الوفیات  أعداد  المستشفیات وارتفاع  اكتساح  لتجنب  بھا  القیام  العامة بوجوب  الصحة  التي یوصي خبراء  الخطوات  وتلك ھي 
نتخذ إجراًء عنیفًا اآلن إلنقاذ الحیوات الحقًا. على النحو الذي شھدناه في ربیع ھذا العام. ویتطلب االنتشار السریع للفیروس أن  

ومن الضروري السیطرة على ھذه األزمة الصحیة للسیطرة على األزمة االقتصادیة بدورھا. فصحة عائالتنا مرتبطة بصحة  
المستجیبین،   اقتصادنا كذلك، وال یمكننا حمایة اقتصادنا دون ھزیمة ھذا الفیروس. وسیحمي ذلك أیًضا العاملین بالطب، وأوائل 

وغیر ذلك من العاملین الضروریین الذین یعرضون حیاتھم للخطر لحمایتنا. ونتحمل جمیعًا مسؤولیة شخصیة عن اتباع ھذه 
 القوانین والقیام بكل ما نستطیع من قوة لحمایة بعضنا البعض.

 

 

 
لمزید من المعلومات بشان التجمعات 

االجتماعیة، تفضل بزیارة: 
 .an.gov/CoronavirusgMichi یمكن إرسال

األسئلة أو االستفسارات إلى عنوان 
البرید اإللكتروني: 

.govgan.chimi19@IDCOV

 
  

 

 )COVID-19(  19-توجیة بشأن التجمعات االجتماعیة أثناء جائحة كوفید
 وقف التجمعات االجتماعیة إلنقاذ األرواح

 
) في كل مكان من میتشیغان  COVIDوخاصةً مع وجود كوفید ( –قد تبدو مخالطة العائلة أو األصدقاء آمنة، لكنھا خطرة في واقع األمر 

)Michigan.الیوم ( 
 

 وللحد من الخطر، علیك اتباع التعلیمات التالیة: 

 ویستحسن أن تشكلوا جیبًا اجتماعیًا متسقًا.لتقابلھ خالل ثالث أسابیع من اآلن. في بیتك  المقیمیناختر فرًدا من  ♦

 . وإن شعر أي فرد من المجموعة بتوعك، فینبغي إرجاء التجمع.اختر شخًصا حذًرا من المقیمین في بیتك ♦

 ینبغي الحد من فترة البقاء في األماكن المغلقة. فكلما طالت مدة الزیارة، زادت المخاطرة. ♦

 كان: اتبع القواعد المذكورة أدناه قدر اإلم ♦
 

 

 وإن شعر شخص ما من المجموعة بتوعك، فاخضع لالختبار.)  COVID-19( 19-كوفید بعد التجمع، راقب نفسك تحسبًا ألعراض

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.michigan.gov/Coronavirus
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