
 

 

 
 

نيسان  30على األقل حتى ". األمر التنفيذي "إبقى في منزلك، إبقى آمنًا ويتمار ( في ميشيغان، وقعت الحاكمةCOVID-19) 19لمكافحة إنتشار كوفيدـ

و حمايتها، ويجب على ، يجب على جميع الشركات والعمليات في ميشيغان مؤقتًا تعليق العمليات الشخصية التي ليست ضرورية للحفاظ على الحياة أ)أبريل(

 outdoor) خارجي والية ميشيغان البقاء في منازلهم ما لم يكونوا جزًءا من قوة العمل األساسية في البنية التحتية، منخرطون في نشاط  جميع سكان

activity) بقالة.ال، أو يقومون بمهام ضرورية لصحة وأمان أنفسهم أو أسرهم، مثل الذهاب إلى المستشفى أو محل 

 يمكنك أن:

 (.take-out foodتذهب إلى محل البقالة أو إستالم طعام جاهز) •

 تذهب إلى الصيدلية إلستالم الوصفة الطبية الالزمة. •

 والجري وركوب الدراجات. لمسافة قصيرة أو طويلةنخراط في أنشطة في الهواء الطلق مثل المشي اإل •

 اجهة الطوارئ الطبية أو للحفاظ على صحتك أو صحة أحد أفراد أسرتك.على أي رعاية ضرورية لمو الحصولذهب إلى المستشفى أو ت •

 .وقودمأل سيارتك بالت •

 من خارج الوالية. تكأو مكان إقام كميشيغان إلى منزل والية العودة إلى •

 إقامة آخر.مكان غادر الوالية إلى منزل أو ت •

 لى الرعاية الطبية الالزمة.م بتمشية حيواناتك األليفة وأخذها إلى الطبيب البيطري للحصول عوقت •

 ال يجوز لك أن:

 أو ضروريًا للحد األدنى من العمليات األساسية للشركة. البنية التحتية فيما لم تكن عامالً أساسيًا لعمل للذهاب الى اتترك المنزل  •

 تشارك في أي تجمعات عامة. •

 ستثناءات محدودة(.إالسكنية )مع تزور شخص ما في المستشفى أو دار التمريض أو غيرها من مرافق الرعاية  •

 تذهب إلى المركز التجاري )مول( أو المطاعم. •

 ( أن تتخذ خطوات حازمة لتقليل إنتشار الفيروسIN-PERSON WORK) شخصييجب على الشركات التي تظل مفتوحة للعمل ال

 تعزيز العمل عن بعد إلى أقصى حد ممكن. •

 تقييد عدد العاملين الحاضرين في العمل. •

يقفون  إبقاء الموظفين على بعد ستة أقدام على األقل من بعضهم البعض إلى أقصى حد ممكن والحفاظ على إبقاء المسافة اإلجتماعية للعمالء الذين •

 في الطابور.

ة أرضية قدم مربع من مساح 1000زبائن لكل  4يجب أن تحدد المتاجر الكبيرة عدد األشخاص داخل المتجر في وقت واحد بما ال يزيد عن  •
 الزبون.

 من إجمالي حدود اإلشغال )بما في ذلك الموظفين( بموجب قوانين الحريق. ٪25يجب أن تحدد المتاجر الصغيرة السعة بـ  •

ناء لتنظيم الدخول، يجب أن تضع المتاجر خطوًطا مع عالمات للمستفيدين لتمكينهم من الوقوف على األقل ستة أقدام بعيًدا عن بعضهم البعض أث •

 تظار.اإلن

 الء.يجب أن تغلق المتاجر الكبيرة أيًضا مناطق المتجر المخصصة للسجاد أو األرضيات أو األثاث أو مراكز الحدائق أو مشاتل النباتات أو الط •

  (.CDCمن قبل مراكز السيطرة على األمراض ) ه  الموصى ب حد من اإلنتشارجتماعي وتدابير الأي ممارسات أخرى للتشتيت اإل •

 .CDC.gov/Coronavirusو  Michigan.gov/Coronavirusمتاحة على الموقع  (COVID-19) 19-كوفيد عن ث معلوماتتتوفر أحد

( على COVID-19) 19-بالنسبة ألولئك الذين لديهم أسئلة حول إجراءآت الوالية للتخفيف من إنتشار فيروس كورونا، يرجى اإلتصال بالخط الساخن كوفيد

 مساًء يوميًا. 5 -صباًحا  8ين الساعة ب  6136-535-888-1الرقم 


