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اجتماعات أسبوعية مع قادة إدارة الصحة منذ (Kent County COVID-19 Church Task Force) أجرى فريق عمل كوفيد-19 بكنيسة مقاطعة ِكنت
في مارس 2020. وفي األسبوع الماضي، أعلن فريق العمل التزام أكثر من 60 من القادة الروحانيين (COVID-19) أول حالة ثبتت إصابتها بكوفيد-19
.التزامهم بالحد من التجمعات وجًها لوجه في دور العبادة بالمنطقة، بغرض الحد من انتشار الفيروس وتزايد األعداد

عن طريق الوقف (COVID-19) على تعهد بالمساعدة على مكافحة انتشار كوفيد-19 (Kent County) وّقع القادة الروحانيين في أنحاء مقاطعة ِكنت
المؤقت لخدمات العبادة وجًها لوجه لمدة ثالث أسابيع من اآلن على األقل. أوقفت أكثر من 60 كنيسة ودور عبادة أخرى التعبد وجًها لوجه منذ
شهور، لكن هذا التعهد هدفه أن يكون بياًنا لعام الناس يبّين دعم المجتمع اإليماني لعاملي الرعاية الصحية على جبهة المواجهة أثناء هذه الفترة
العصيبة. "ليس ذلك انسحاًبا من اإليمان، لكنه تقدم لإليمان عن طريق اتخاذ تلك االحتياطات" هذا ما قاله القس/ خاري برديجووتر، المدير المشارك
.(Kent County COVID-19 Church Task Force) لفريق عمل كوفيد-19 بكنيسة مقاطعة ِكنت

ستوقف الكنائس المشاركة التجمعات الكبرى، مثل خدمات العبادة وحفالت الزفاف واالجتماعات التي تضم أكثر من خمس أفراد، حتى 8 ديسمبر.
تأثر رعاة" (Kent County COVID-19 Church Task Force) أضاف القس/ خاري برديجووتر نيابًة عن فريق عمل كوفيد-19 بكنيسة مقاطعة ِكنت
."(Kent County) الكنائس بالتماسات عاملي الرعاية الصحية على جبهة المواجهة، وبالمعاناة والوفيات الجارية بين المقيمين في مقاطعة ِكنت
يخاطر أطباؤنا وممرضونا وممرضاتنا بحيواتهم، ويعملون في مناوبات متتالية، ويعانون صعوبات بدنية ونفسية وعاطفية لرعاية المرضى. ونرغب"
."في أن نتيح لهم إمكانية المجابهة

هذا القرار، وتقول إنها "تعترف بالدور األساسي الذي تلعبه دور العبادة (Kent County Health Department) تدعم إدارة الصحة بمقاطعة ِكنت
والمجتمعات الروحانية فيما يتعلق بعافية مجتمعنا. ولكن التجمعات الدينية وجًها لوجه، كغيرها من التجمعات الكبرى، صاحبتها حاالت مؤكدة من
."(Kent County) في مقاطعة ِكنت (COVID-19) كوفيد-19

فإن المنطقة ،(Spectrum Health West Michigan) رئيس هيلث سبيكتروم بغرب ميتشيغان ،(Dr. Darryl Elmouchi) وحسب د. داريل إلموتشي
."دخلت مرحلة خِطرة. قال إلموتشي ما يلي "سئلُت مؤخًرا إن كنا قد وصلنا قمة الموجة الثانية، لكني متوجس أن نكون ال نزال عند قاعدة الجبل

تضامن للوقف المؤقت

To serve, protect, and
promote a healthy
community for all.

تحذير الصحة العامة الصادر في 20 نوفمبر، 2020

حالًيا معدل حاالت إيجابية واسع النطاق يتجاوز 15%، وتزايد (Kent County) يوجد في مقاطعة ِكنت 

.متوسط أعداد الحاالت (689) الجديدة يومًيا إىل أكثر من عشر أضعاف عىل مدار آخر ثماني أسابيع

ترد تقارير كذلك من المستشفيات المحلية بخصوص أعداد المرضى الداخليين الذين يدخلون المستشفى

مما يهدد قدرتهم عىل تقديم الخدمات الضرورية لصحة عامة الناس. وقد (COVID-19) مصابين بكوفيد-19

أعىل (Kent County) في مقاطعة ِكنت (COVID-19) بلغت وتيرة الوفيات اليومية بسبب كوفيد-19

مستوياتها (6.43) حتى تاريخه. ونظرًا لتلك العوامل، ونظرًا لحقيقة أن اقتراب موعد األعياد وما تنطوي

في مقاطعة (COVID-19) عليه من طقس أبرد سُيعّقد األمور، فإن مستوى الخطر الناجم عن كوفيد-19

.يُعد اآلن األكثر خطورة عىل اإلطالق (Kent County) ِكنت

Public) تحذير الصحة العامة (Kent County Health Department) وتُصدر إدارة الصحة بمقاطعة ِكنت

Health Warning) هذا لتقدم للسكان توجيهات مشددة للوقاية المثىل ألنفسهم ولغيرهم. وسيظل تحذير

هذا ساريًا حتى يقل إجمالي معدل حدوث الحاالت الجديدة لكل (Public Health Warning) الصحة العامة

100,000 من السكان عن 350 (أو قرابة 165 حالة جديدة يومًيا) وحتى يتجه متوسط معدل الحاالت اإليجابية

هذا سيستمر (Public Health Warning) األسبوعي إىل النقصان. وعىل الناس توقع أن تحذير الصحة العامة

.عىل األرجح حتى 15 يناير، 2021 عىل األقل

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
https://www.accesskent.com/Health/pdf/COVID-19/Public_Health_Warning_112020.pdf

