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أوهايو
مايك ديوين ،الحاكم
جون هوستد ،المحافظ
قسم الصحة
إيمي أكتون ،دكتورة في الطب ،MPH ،مديرة
أمر المديرة بالبقاء في المنزل
أمرت المديرة بأن يبقى جميع األشخاص في المنزل
ما لم ينخرطوا في عمل أو نشاط أساسي
أنا ،إيمي أكتون ،دكتور في الطب ،MPH ،مدير
ًا للسلطة
إدارة الصحة بوالية أوهايو ،وفق
الممنوحة لي  " R.C. 3701.13في إصدار أوامر خاصة
 ...لمنع انتشار األمراض المعدية " .اطلب
ما يلي لمنع انتشار  COVID-19في والية أوهايو:
 .1البقاء في المنزل أو مكان اإلقامة .مع
استثناء على النحو المبين أدناهُ ،
يطلب
ًا في
من جميع األفراد الذين يعيشون حالي
والية أوهايو البقاء في المنزل أو في

مكان إقامتهم باستثناء ما هو مسموح به
يستخدم فيه األفراد
في هذا األمر.
مساحات مشتركة أو خارجية خارج محل
إقامتهم ،يجب عليهم في جميع األوقات
وبقدر اإلمكان بشكل معقول ،الحفاظ على
التباعد االجتماعي على األقل ستة أقدام من
أي شخص آخر ،باستثناء أفراد األسرة أو
األسرة ،بما يتفق مع متطلبات التباعد
االجتماعي المنصوص عليها في هذا األمر.
يجوز لجميع األشخاص مغادرة منازلهم أو
أماكن إقامتهم فقط لألنشطة األساسية أو
الوظائف الحكومية األساسية أو للمشاركة
في األعمال والعمليات األساسية ،وكل ذلك
على النحو المحدد أدناه.
األفراد الذين يعانون من التشرد معفون من هذا
األمر ،ولكنهم مدعوون بشدة للحصول على مأوى،
ويتم حث الهيئات الحكومية وغيرها بقوة على
توفير مثل هذا المأوى في أقرب وقت ممكن وإلى
ًا (واستخدامه في عملية
أقصى حد ممكن عملي
 COVID-19ممارسات الحد من المخاطر التي أوصت
بها المراكز األمريكية لمكافحة األمراض
والوقاية منها ( )CDCووزارة الصحة بوالية
أوهايو ) .(ODHال ينطبق هذا األمر على السجناء،
بل عليهم اتباع إرشادات المنشأة التي ُ
يحبسون
فيهاُ .
يسمح لألفراد الذين تكون أماكن إقامتهم
غير آمنة أو يصبحون غير آمنين ،مثل ضحايا

العنف المنزلي ،ويحثون على مغادرة منازلهم
والبقاء في مكان بديل آمن .ألغراض هذا الطلب،
تشمل المنازل أو المساكن الفنادق والموتيالت
ووحدات اإليجار المشتركة والمالجئ والمرافق
المماثلة.
 .2يجب توقف األعمال والعمليات غير الضرورية.
جميع األعمال والعمليات في الوالية ،باستثناء
األعمال والعمليات األساسية على النحو المحدد
أدناه ،مطلوبة لوقف جميع األنشطة داخل الدولة
باستثناء الحد األدنى من العمليات األساسية،
على النحو المحدد أدناه .للتوضيح ،يمكن
للشركات ،بما في ذلك األعمال المنزلية ،أن
ًا في العمليات التي تتكون حصرً
يا من
تستمر أيض
الموظفين أو المقاولين الذين يقومون بأنشطة
في مساكنهم الخاصة (أي العمل من المنزل) أو
حيث تتكون الشركة من شخص واحد ،طالما أن جميع
أماكن العمل اآلمنة يتم استيفاء معايير
السالمة.
جميع األعمال والعمليات األساسية مدعوة للبقاء
مفتوحة .يجب أن تتوافق األعمال والعمليات
األساسية مع متطلبات التباعداالجتماعي كما هو
محدد في هذاالطلب ،بما في ذلك من خالل الحفاظ
على ستة-أقدام التباعداالجتماعي من أي شخص آخر
.
في جميع األوقات وعندما

 .3األنشطة المحظورة .يحظر جميع التجمعات
العامة والخاصة ألي عدد من األشخاص يحدث خارج
أسرة واحدة أو وحدة معيشة واحدة ،باستثناء
األغراض المحدودة التي يسمح بها هذا األمر.
يحظر أي تجمع ألكثر من عشرة أشخاص ما لم يعفى
ًا إلرشادات الرئيس
بموجب هذا األمر .وذلك وفق
ترامب الخاصة بالفيروس التاجي  COVID-19الصادرة
في  16مارس  .2020ال يوجد في هذا األمر ما يمنع
جمع أفراد األسرة أو اإلقامة.
جميع أماكن التسلية العامة ،سواء في الداخل
أو في الهواء الطلق ،بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،المواقع ذات األلعاب
الترفيهية ،والكرنفاالت ،والمتنزهات،
والمتنزهات المائية ،وأحواض السمك ،وحدائق
الحيوان ،والمتاحف ،واألروقة ،والمعارض،
ومراكز لعب األطفال ،والمالعب ،والمرح،
والموضوع يجب إغالق الحدائق العامة وممرات
البولينج  bowlingواألفالم وغيرها من قاعات المسرح
والحفالت الموسيقية والموسيقى والنوادي
الريفية أو النوادي االجتماعية .يحظر البطوالت
الرياضية الترفيهية والبطوالت الرياضية
الترفيهية المنظمة والمخيمات النهارية
والسكنية .تغلق حمامات السباحة ،سواء كانت
عامة أو خاصة ،ما لم تكن بركة سباحة ألسرة
واحدة .يجب إغالق المخيمات  ،باستثناء أن

األشخاص المقيمين في المركبات الترفيهية
ًا
(" )"RVsفي المخيمات الذين ليس لديهم حق
مكان إقامة قابل للحياة يمكن أن يبقوا في
ًا الكبائن
المخيم .يستثني إغالق المخيم أيض
والمنازل المتنقلة والبنية الثابتة األخرى
التي يبلغ عددها  ،01وهو مخصص لعائلة واحدة
في المواقف التي ال يوجد فيها مكان إقامة قابل
للحياة .يجب أن يمتثل هؤالء األشخاص لجميع
التوجيهات المعمول بها من المراكز األمريكية
لمكافحة األمراض والوقاية منها ووزارة الصحة
بوالية أوهايو فيما يتعلق بالمسافة االجتماعية.
 .4السفر المحظور والمسموح بهُ .
يسمح فقط
بالسفر األساسي واألنشطة األساسية كما هو موضح
هنا .يجب على األشخاص الذين يركبون في النقل
العام االمتثال لمتطلبات التباعد االجتماعي إلى
أقصى حد ممكن .يسمح هذا األمر بالسفر إلى
الدولة أو خارجها للحفاظ على األعمال
والعمليات األساسية والحد األدنى من العمليات
األساسية .ومع ذلكُ ،
يطلب من األشخاص الذين
يدخلون الدولة بنية البقاء في الحجر الصحي
لمدة أربعة عشر يوً
ما .ألغراض التوضيح ،ال ينطبق
هذا على األشخاص الذين يعيشون كجزء من حياتهم
الطبيعية في دولة ويعملون أو يحصلون على
الخدمات األساسية في دولة أخرى .األشخاص الذين
ثبتت إصابتهم بـ  ،COVID-19تم تشخيصهم
ًا بـ  COVID-19أو يظهرون األعراض
افتراضي

المحددة في دليل الفحص المتاح من المراكز
األمريكية وأوهايو لمكافحة األمراض والوقاية
منها ال يجوز دخول الدولة ،إال إذا كانت تقوم
بذلك بموجب أوامر طبية ألغراض الرعاية الطبية،
أو يتم نقلها عن طريق الخدمات الطبية الطارئة
( ،)EMSأو القيادة أو يتم توجيهها مباشرة
إلى مقدم طبي ألغراض الرعاية األولية أو مقيم
دائم في الدولة.
 .5يسمح بمغادرة المنزل لألنشطة األساسية.
ألغراض هذا األمر ،يجوز لألفراد مغادرة محل
إقامتهم فقط ألداء أي من األنشطة األساسية
التالية:
أ .للصحة والسالمة .لالنخراط في األنشطة أو
أداء المهام األساسية لصحتهم وسالمتهم ،أو
لصحة وسالمة أسرهم أو أفراد أسرهم أو
األشخاص الذين ال يستطيعون أو ال يجب أن
يغادروا منزلهم (بما في ذلك ،على سبيل
المثال ال الحصر ،الحيوانات األليفة)،
مثل ،على سبيل المثال فقط ودون حصر،
البحث عن خدمات الطوارئ ،والحصول على
اإلمدادات الطبية أو األدوية ،أو زيارة
أخصائي الرعاية الصحية.
ب .للتوريدات والخدمات الالزمة .للحصول على
الخدمات أو اللوازم الالزمة ألنفسهم

وألسرهم أو أفراد أسرهم أو األشخاص غير
القادرين أو ال يجب أن يغادروا منازلهم،
أو لتقديم هذه الخدمات أو اللوازم
لآلخرين ،على سبيل المثال فقط وبدون
قيود ،محالت البقالة و المواد الغذائية
والمنتجات االستهالكية المنزلية واللوازم
التي يحتاجون إليها للعمل من المنزل
والسيارات ولوازم القوارب (بما في ذلك
صاالت العرض والتجار وقطع الغيار
واللوازم واإلصالح وتسليم القوارب
والمركبات والشحن والصيانة) ،والوصول
إلى مرافق التخزين الذاتي ،والمنتجات
ضرورية للحفاظ على السالمة والصرف الصحي
والتشغيل األساسي للمساكن.

ج .للنشاط في الهواء الطلق .لالنخراط في
النشاط في الهواء الطلق ،بشرط أن يمتثل
األفراد لمتطلبات التباعد االجتماعي ،على النحو
المحدد أدناه ،على سبيل المثال ،على سبيل
المثال وليس الحصر ،المشي أو المشي لمسافات
طويلة أو الجري أو ركوب الدراجات .يمكن
لألفراد الذهاب إلى الحدائق العامة وفتح مناطق
الترفيه في الهواء الطلق .ومع ذلك ،قد تزيد
مالعب الوصول العامة من انتشار ،COVID1 9
وبالتالي يجب إغالقها.

د .بالنسبة ألنواع معينة من العمل ألداء العمل
الذي يقدم المنتجات والخدمات األساسية في
األعمال أو العمليات األساسية (والتي ،على
النحو المحدد أدناه ،تشمل عمليات الرعاية
الصحية والصحة العامة ،وعمليات الخدمات
البشرية ،والوظائف الحكومية األساسية ،والبنية
التحتية األساسية) أو القيام بأي طريقة أخرى
األنشطة المسموح بها على وجه التحديد في هذا
الطلب ،بما في ذلك الحد األدنى من العمليات
األساسية.
ه .رعاية اآلخرين .لرعاية فرد من العائلة أو
صديق أو حيوان أليف في منزل آخر  ،ونقل أفراد
العائلة أو األصدقاء أو الحيوانات األليفة كما
يسمح به هذا األمر .وهذا يشمل حضور حفالت
الزفاف والجنازات.
 .6يجب على المسنين والضعفاء نتيجة المرض
اتخاذ احتياطات إضافية .يتم حث األشخاص
المعرضين لخطر اإلصابة بأمراض من ،COVID-19
بما في ذلك كبار السن والمرضى ،على البقاء في
سكنهم قدر اإلمكان باستثناء ما هو ضروري لطلب
الرعاية الطبية .ال يوجد في هذا األمر ما يمنع
وزارة الصحة أو إدارات الصحة المحلية من
إصدار وإنفاذ أوامر العزل والحجر الصحي.

 .7الرعاية الصحية وعمليات الصحة العامة.
ألغراض هذا األمر ،يجوز لألفراد مغادرة محل
إقامتهم للعمل أو الحصول على الخدمات من خالل
عمليات الرعاية الصحية والصحة العامة.
تشمل عمليات الرعاية الصحية والصحة العامة،
على سبيل المثال ال الحصر :المستشفيات،
العيادات ،مكاتب األسنان ،الصيدليات ،كيانات
الصحة العامة ،بما في ذلك تلك التي تقوم
بتجميع معلومات الصحة العامة ونمذجتها
وتحليلها وإبالغها ،شركات األدوية ،والصيدلة،
واألجهزة والمعدات الطبية ،والتكنولوجيا
الحيوية (بما في ذلك العمليات ،والبحث
والتطوير ،والتصنيع ،وسلسلة التوريد)،
المنظمات التي تجمع الدم والصفائح الدموية
والبالزما والمواد الضرورية األخرى ،مستوصفات
الماريجوانا الطبية المرخصة ومراكز زراعة
الماريجوانا الطبية المرخصة ،أطباء التوليد
وأمراض النساء ،مراكز العناية بالعين ،بما في
ذلك تلك التي تبيع النظارات والعدسات الالصقة،
مقدمي خدمات الرعاية الصحية المنزلية ،مقدمي
الصحة النفسية وتعاطي المخدرات ،مرافق
الرعاية الصحية األخرى وموردي ومقدمي أي خدمات
رعاية صحية ذات صلة و  /أو مساعدة ،والكيانات
التي تقوم بنقل والتخلص من المواد الطبية
والبقايا.

على وجه التحديد في الرعاية الصحية وعمليات
الصحة العامة هي الشركات المصنعة والفنيين
والخدمات اللوجستية  logisticsومشغلي المستودعات
وموزعي المعدات الطبية ومعدات الحماية
الشخصية ( )PPEوالغازات الطبية واألدوية
ومنتجات الدم والدم واللقاحات ومواد االختبار
ومستلزمات المختبرات والتنظيف وتعقيم وتطهير
وإمدادات التعقيم ومنتجات المناديل الورقية
والمناديل.
تشمل عمليات الرعاية الصحية والصحة العامة
ًا الرعاية البيطرية وجميع خدمات الرعاية
أيض
الصحية المقدمة للحيوانات.
يجب تفسير عمليات الرعاية الصحية وعمليات
الصحة العامة على نطاق واسع لتجنب أي آثار
على تقديم الرعاية الصحية ،على نطاق واسع .ال
تشمل عمليات الرعاية الصحية والصحة العامة
صاالت اللياقة البدنية والتمارين الرياضية
والمنتجعات الصحية وصالونات الحالقة وصالونات
الوشم والمرافق المماثلة.
 .8عمليات الخدمات البشرية .ألغراض هذا األمر،
يجوز لألفراد مغادرة محل إقامتهم للعمل أو
الحصول على خدمات في أي عمليات للخدمات
البشرية ،بما في ذلك أي مزود ممول من قبل
إدارة والية أوهايو للشيخوخة ،إدارة اإلعاقة

التنموية ،وزارة الصحة ،إدارة العمل وخدمات
األسرة ،قسم  ،Medicaidقسم العقلية
خدمات الصحة واإلدمان ،والفرص ألوهايو ذوي
اإلعاقات ،وإدارة خدمات المحاربين القدامى،
وإدارة خدمات الشباب التي تقدم الخدمات
للجمهور ،بما في ذلك اإلعدادات التي تديرها
الدولة أو المؤسسات أو المجتمعات المحلية
التي تقدم خدمات بشرية للجمهور.
تشمل عمليات الخدمات اإلنسانية ،على سبيل
المثال ال الحصر :مرافق الرعاية طويلة األجل؛
مراكز الرعاية النهارية ودور الرعاية
النهارية ودور الرعاية النهارية الجماعية؛
األماكن السكنية والمالجئ للبالغين وكبار السن
واألطفال و  /أو األشخاص ذوي اإلعاقات النمائية
واإلعاقات الذهنية واضطرابات تعاطي المخدرات و
 /أو األمراض العقلية؛ المرافق االنتقالية؛
إعدادات منزلية لتقديم الخدمات لألفراد ذوي
اإلعاقات الجسدية و  /أو الفكرية و  /أو
النمائية ،وكبار السن ،والبالغين ،واألطفال؛
المكاتب الميدانية التي توفر وتساعد على
تحديد األهلية لالحتياجات األساسية بما في ذلك
الغذاء ،والمساعدة النقدية ،والتغطية الطبية،
ورعاية األطفال ،والخدمات المهنية ،وخدمات
إعادة التأهيل؛ المراكز التنموية .وكاالت
التبني؛ األعمال التجارية التي توفر الطعام
والمأوى والخدمات االجتماعية وغيرها من ضرورات

الحياة لألفراد المحرومين اقتصادً
يا واألفراد
ذوي اإلعاقات الجسدية والفكرية و  /أو
التنموية ،أو األفراد المحتاجين.
يجب تفسير عمليات الخدمات البشرية على نطاق
واسع لتجنب أي آثار على تقديم الخدمات
البشرية.
 .9البنية التحتية األساسية .ألغراض هذا ،يجوز
لألفراد مغادرة محل إقامتهم لتقديم أي خدمات
أو أداء أي عمل ضروري لعرض البنية التحتية
األساسية وتوفيرها وتشغيلها وصيانتها وإصالحها.
تشمل البنية التحتية األساسية ،على سبيل
المثال ال الحصر :إنتاج األغذية ،وتوزيعها،
ومراكز تلبية الطلبات ،ومرافق التخزين،
والمراسي ،والبيع؛ البناء (بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،البناء المطلوب
استجابة) إلى طوارئ الصحة العامة ،وبناء
المستشفيات ،وبناء مرافق الرعاية طويلة األجل،
وبناء األشغال العامة ،وبناء المدارس ،وبناء
األعمال األساسية ،وبناء المساكن)؛ إدارة
المباني وصيانتها؛ عمليات المطار؛ تشغيل
وصيانة المرافق ،بما في ذلك المياه والصرف
الصحي والغاز؛ الكهربائية (بما في ذلك توليد
الطاقة وتوزيعها وإنتاج المواد الخام)؛ مراكز
التوزيع؛ تكرير النفط والوقود الحيوي؛ الطرق
والطرق السريعة والسكك الحديدية ووسائل النقل

العام؛ الموانئ؛ عمليات األمن السيبراني
cybersecurity؛ السيطرة على الفيضانات؛ جمع وإزالة
النفايات الصلبة وإعادة التدوير؛ واإلنترنت
وأنظمة الفيديو واالتصاالت السلكية والالسلكية
(بما في ذلك توفير البنية التحتية العالمية
والوطنية والمحلية األساسية لخدمات الحوسبة
والبنية التحتية لألعمال واالتصاالت والخدمات
المستندة إلى الويب .)web
يجب تفسير البنية التحتية األساسية على نطاق
واسع لتجنب أي تأثيرات على البنية التحتية
األساسية  ،على نطاق واسع.
 .10الوظائف الحكومية األساسية .ألغراض هذا
األمر ،جميع المستجيبين األوائل ،وموظفي إدارة
الطوارئ ،ومرسلي الطوارئ ،والمشرعين،
والقضاة ،وموظفي المحاكم ،والمحلفين
والمحلفين الكبار ،وموظفي إنفاذ القانون
واإلصالحيات ،والمستجيبين للمواد الخطرة،
وموظفي حماية األطفال ورعاية األطفال ،وموظفي
اإلسكان والمأوى والعسكريون والموظفون
الحكوميون اآلخرون الذين يعملون لصالح أو
يدعمون األعمال والعمليات األساسية معفون بشكل
قاطع من هذا األمر.
الوظائف الحكومية األساسية تعني جميع الخدمات
التي تقدمها الدولة أو أي بلدية ،أو بلدة ،أو

مقاطعة ،أو قسم سياسي فرعي ،أو مجلس ،أو
لجنة ،أو وكالة حكومية ،وهي ضرورية لضمان
استمرار عمل الوكاالت الحكومية أو لتوفير أو
دعم الصحة والسالمة و رفاهية الجمهور ،بما في
ذلك المقاولين الذين يؤدون الوظائف الحكومية
األساسية .تحدد كل هيئة حكومية وظائفها
الحكومية األساسية وتحدد الموظفين و  /أو
المقاولين الالزمين ألداء تلك الوظائف.
ال ينطبق هذا األمر على حكومة الواليات المتحدة.
ال يوجد شيء في هذا األمر يحظر على أي فرد من
أداء الوظائف الحكومية األساسية أو الوصول
إليها.
 .11األعمال التي يغطيها هذا األمر .ألغراض هذا
الطلب ،تشمل األنشطة التجارية المشمولة أي
كيانات ربحية أو غير ربحية أو تعليمية ،بغض
النظر عن طبيعة الخدمة أو الوظيفة التي
تؤديها أو هيكلها أو كيانها.
 .12األعمال والعمليات األساسية .ألغراض هذا
األمر  ،تعني األعمال والعمليات األساسية
الرعاية الصحية وعمليات الصحة العامة وعمليات
الخدمات البشرية والوظائف الحكومية األساسية
والبنية التحتية األساسية وما يلي:

أ .قائمة  .CISAفي  28مارس  ،2020أصدرت وزارة
األمن الداخلي واألمن السيبراني  Cybersecurityووكالة
أمن البنية التحتية ( )CISAمذكرة استشارية
محدثة حول تحديد العاملين األساسيين في البنية
التحتية الحرجة أثناء استجابة  .COVID-19يشمل
تعريف األعمال والعمليات األساسية في هذا األمر
جميع العمال المحددين في تلك المذكرة أو أي
إصدارات محدثة من المذكرة صادرة عن CISA؛
ب .المتاجر التي تبيع البقالة واألدوية .متاجر
البقالة والصيدليات وأسواق المزارعين ومزارع
اإلنتاج واإلنتاج ومحالت السوبر ماركت والمتاجر
وغيرها من المؤسسات التي تعمل في البيع
بالتجزئة للبقالة واألغذية المعلبة والسلع
الجافة واألطعمة المجمدة والفواكه الطازجة
والخضروات وإمدادات الحيوانات األليفة واللحوم
الطازجة ،األسماك ،والدواجن ،واألطعمة الجاهزة،
والمشروبات الكحولية وغير الكحولية ،وأي
منتجات استهالكية منزلية أخرى (مثل منتجات
التنظيف والعناية الشخصية) ،وتشمل على وجه
التحديد سلسلة التوريد وعمليات الدعم اإلداري.
يشمل ذلك المتاجر التي تبيع البقالة واألدوية،
بما في ذلك األدوية التي ال تتطلب وصفة طبية،
وكذلك التي تبيع منتجات أخرى غير البقالة،
والمنتجات الالزمة للحفاظ على السالمة والصرف
الصحي والتشغيل األساسي للمساكن واألعمال
والعمليات األساسية .يجب على المتاجر تحديد

وإنفاذ أقصى سعة لألشخاص المسموح لهم في أي
متجر بحيث يمكن لجميع األشخاص في المتجر في أي
وقت أن يحافظوا بأمان وراحة على مسافة ستة
أقدام من بعضهم البعض .يجب أن يعرض كل متجر
بشكل بارز في كل مدخل الحد األقصى لعدد السعة.
يجب أن يضمن كل متجر تنظيف السالل وعربات
التسوق وما شابه ذلك بشكل صحيح بين العمالء.
في حالة وجود خط إما داخل المتجر أو خارجه،
يتم االحتفاظ بمسافة ستة أقدام بين أولئك
الذين ليسوا مقيمين في نفس األسرة؛
ج .األغذية والمشروبات وإنتاج الماريجوانا
 marijuanaوالزراعة المرخصة .صناعة األغذية
والمشروبات وإنتاجها ومعالجتها وزراعتها ،بما
في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية وصيد
األسماك والخبز والزراعة األخرى ،بما في ذلك
الزراعة والتسويق واإلنتاج وتوزيع الحيوانات
والسلع لالستهالك؛ استخدام الماريجوانا الطبية
المرخصة ،ومستوصفات الماريجوانا الطبية
ومراكز زراعة الماريجوانا الطبية المرخصة؛
والشركات التي توفر الغذاء والمأوى وغيرها من
ضرورات الحياة للحيوانات ،بما في ذلك مالجئ
الحيوانات وعمليات اإلنقاذ والمالجئ وأماكن
تربية الكالب ومرافق التبني؛
د .المنظمات التي تقدم خدمات خيرية
واجتماعية .الشركات والمؤسسات الدينية

والعلمانية غير الربحية ،بما في ذلك بنوك
الطعام ،عند توفير الطعام والمأوى والخدمات
االجتماعية ،وغيرها من ضرورات الحياة لألفراد
المحرومين اقتصادً
يا أو المحتاجين بطريقة
أخرى ،واألفراد الذين يحتاجون إلى المساعدة
كنتيجة لهذه الحالة الطارئة ،واألشخاص ذوي
اإلعاقة؛
ه .الكيانات الدينية .المرافق والكيانات
والجماعات الدينية والتجمعات الدينية ،بما في
ذلك حفالت الزفاف والجنازات .تخضع حفالت الزفاف
لحضور العشرة أشخاص في القسم  3من هذا األمر.
حفالت الزفاف والجنازات ال تخضع لحد عشرة أشخاص
في القسم
 3من هذا األمر؛
و .وسائل اإلعالم .الصحف والتليفزيون واإلذاعة
والخدمات اإلعالمية األخرى؛
ز .التعديل األول الكالم المحمي؛
ح .محطات الوقود والشركات الالزمة للنقل.
محطات الوقود وتوريد السيارات ،والطيران
اآللي ،والمعدات الزراعية ،ومعدات البناء،
وإصالح القوارب ،والمرافق ذات الصلة ومحالت
الدراجات والمرافق ذات الصلة؛

ط .المؤسسات المالية والتأمينية .البنك،
وبورصات العمالت ،والمقرضين االستهالكيين ،بما
في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أصحاب
الرهونات ،ومقرضي أقساط المستهلكين ،ومقرضي
تمويل المبيعات ،واالتحادات االئتمانية،
والمثمنين ،وشركات الملكية ،واألسواق المالية،
وبورصات التداول والعقود اآلجلة ،ومقرضي يوم
الدفع ،والشركات التابعة للمؤسسات المالية،
والكيانات التي إصدار السندات والمؤسسات
المالية ذات الصلة والمؤسسات التي تبيع
المنتجات المالية .أيضا شركات التأمين ،وكالء
التأمين ،الوكالء ،السماسرة ،مطالبات التأمين
وخدمات الوكالة ذات الصلة؛
ي .مخازن المعدات واإلمدادات .متاجر األجهزة
ومراكز الحدائق والمشاتل والشركات التي تبيع
المواد الكهربائية والسباكة والتدفئة؛
ك .الصفقات الحرجة .التجار والبناء والتجار،
والمهن األخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر ،السباكين ،والكهربائيين ،والمبيدات،
وموظفي النظافة والحراسة للممتلكات التجارية
والحكومية ،وموظفي األمن ،والمهندسين
العاملين ،والتدفئة ،وخدمات الطالء ،واالنتقال،
واالنتقال ،ومقدمي الخدمات اآلخرين الذين
يقدمون الخدمات الالزمة للحفاظ على السالمة،

والصرف الصحي ،والتشغيل األساسي للمساكن
واألنشطة األساسية واألعمال والعمليات األساسية؛
ل .خدمات البريد ،والبريد ،والشحن ،والخدمات
اللوجستية ،والتسليم ،واالستالم .مكاتب البريد
وغيرها من الشركات التي تقدم خدمات الشحن
والتوصيل ،والشركات التي تشحن أو تسلم
البقالة أو الطعام أو المشروبات الكحولية
وغير الكحولية أو السلع أو المركبات أو
الخدمات للمستخدمين النهائيين أو من خالل
القنوات التجارية؛
م .المؤسسات التعليمية .المؤسسات التعليمية -
بما في ذلك مدارس وكليات وجامعات ما قبل
الروضة العامة والخاصة  -ألغراض تسهيل التعلم
عن بعد أو إجراء أبحاث نقدية أو أداء وظائف
أساسية ،شريطة الحفاظ على التباعد االجتماعي
لستة أقدام لكل شخص إلى أقصى حد حد ممكن.
يتوافق هذا األمر مع األوامر السابقة المتعلقة
بإغالق المدارس وال يحل محلها أو يحل محلها
ن .خدمات الغسيل .مغاسل المالبس والتنظيف
الجاف وخدمات الغسيل الصناعية ومقدمو خدمات
الغسيل؛
س .مطاعم لالستهالك خارج المباني .المطاعم
والمنشآت األخرى التي تعد الطعام وتقدمه ،ولكن

فقط لالستهالك خارج المباني ،من خالل وسائل مثل
التوصيل داخل المنزل ،وتوصيل طرف ثالث،
والقيادة من خالل السيارة ،واستالم الرصيف،
وتنفيذها .قد تستمر المدارس والكيانات األخرى
التي تقدم عادً
ة خدمات الطعام للطالب أو أفراد
الجمهور في القيام بذلك بموجب هذا األمر بشرط
أن يتم توفير الطعام للطالب أو أفراد الجمهور
على أساس النقل والوجبات السريعة فقط .ال تسمح
المدارس والكيانات األخرى التي تقدم خدمات
غذائية بموجب هذا اإلعفاء بتناول الطعام في
الموقع حيث يتم تقديمه ،أو في أي مكان تجمع
آخر بسبب ميل الفيروس للتأثير مادً
يا على
األسطح والممتلكات الشخصية .يتوافق هذا األمر
مع الطلبات السابقة المتعلقة بإغالق المطاعم
وال يحل محلها أو يحل محلها ؛
ص .لوازم العمل من المنزل .الشركات التي تبيع
أو تصنع أو توفر المنتجات الالزمة لألشخاص
للعمل من المنزل؛
س .لوازم األعمال والعمليات األساسية .الشركات
التي تبيع أو تصنع أو تزود أعمال وعمليات
أساسية أخرى بالدعم أو المواد الالزمة للتشغيل
 ،بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة
إلكترونيات الصوت والفيديو وخدمات الطباعة
واألجهزة المنزلية؛ معدات تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت .األجهزة والطالء والزجاج المسطح.

المواد الكهربائية والسباكة والتدفئة؛
المعدات الصحية؛ منتجات النظافة الشخصية؛
الغذاء والمضافات الغذائية والمكونات
والمكونات؛ المعدات الطبية وجراحة العظام.
البصريات ومعدات التصوير الفوتوغرافي.
التشخيص واألغذية والمشروبات والمواد
الكيميائية والصابون والمنظفات؛ واألسلحة
النارية وموردي الذخيرة وتجار التجزئة ألغراض
السالمة واألمن؛
ص .وسائل النقل .شركات الطيران  ،وسيارات
األجرة ،ومقدمي شبكات النقل (مثل  Uberو ،)Lyft
وخدمات تأجير المركبات ،و  ،paratransitوالمراسي،
واألرصفة ،وتخزين القوارب ،وغيرها من وسائل
النقل الخاصة والعامة والتجارية والخدمات
اللوجستية  logisticsالالزمة لألنشطة األساسية
واألغراض األخرى المصرح بها صراحة في هذا األمر؛
س .الرعاية والخدمات المنزلية للبالغين وكبار
السن واألطفال و  /أو األشخاص ذوي اإلعاقات
النمائية واإلعاقات الذهنية واضطرابات تعاطي
المخدرات و  /أو األمراض العقلية ،بما في ذلك
مقدمو الرعاية مثل المربيات الذين قد يسافرون
إلى منزل الطفل لتقديم الرعاية ،وغيرها من
الخدمات في المنزل بما في ذلك توصيل الوجبات؛

ر .المرافق السكنية والمالجئ .المرافق السكنية
والمالجئ للبالغين وكبار السن واألطفال
والحيوانات األليفة و  /أو األشخاص ذوي اإلعاقات
النمائية واإلعاقات الذهنية واضطرابات تعاطي
المخدرات و  /أو األمراض العقلية؛
ش .خدمات احترافية .الخدمات المهنية ،مثل
الخدمات القانونية ،وخدمات المحاسبة ،وخدمات
التأمين ،والخدمات العقارية (بما في ذلك
خدمات التقييم والملكية)؛
س .التصنيع والتوزيع وسلسلة التوريد للمنتجات
والصناعات الحيوية .شركات التصنيع والموزعين
وشركات سلسلة التوريد المنتجة والموردة
للمنتجات والخدمات األساسية في ولصناعات مثل
األدوية ،التكنولوجيا ،التكنولوجيا الحيوية،
الرعاية الصحية ،المواد الكيميائية والتعقيم،
التقاط النفايات والتخلص منها ،الزراعة،
األغذية والمشروبات ،النقل ،الطاقة ،منتجات
الصلب والصلب ،البترول والوقود ،التعدين،
اإلمساك ،الدفاع الوطني ،االتصاالت ،وكذلك
المنتجات المستخدمة من قبل األعمال والعمليات
األساسية األخرى؛
ث .وظائف نقابية عمالية حاسمة .األنشطة
األساسية التحادات العمال ،بما في ذلك إدارة
صناديق الرعاية الصحية والعاملين ،والتحقق من

رفاهية وسالمة األعضاء الذين يقدمون خدمات في
األعمال والعمليات األساسية  -شريطة أن تتم هذه
الفحوصات عبر الهاتف أو عن ُ
بعد حيثما أمكن؛
س .الفنادق والموتيالت .الفنادق والموتيالت،
بالقدر المستخدم للسكن والتسليم أو تنفيذ
خدمات الطعام؛
ذ .خدمات الدفن .الجنازة  ،الجثث  ،الحرق،
الدفن ،المقابر ،والخدمات ذات الصلة.
 .13الحد األدنى من العمليات األساسية .ألغراض
هذا األمر ،يتضمن الحد األدنى من العمليات
األساسية ما يلي ،شريطة أن يلتزم الموظفون
بمتطلبات التباعد االجتماعي ،قدر اإلمكان،
أثناء تنفيذ هذه العمليات:
أ .الحد األدنى من األنشطة الالزمة للحفاظ على
قيمة مخزون الشركة ،والحفاظ على حالة
المصنع والمعدات المادية للشركة ،وضمان
األمن ،ومعالجة كشوف المرتبات واستحقاقات
الموظفين ،أو للوظائف ذات الصلة.
ب .الحد األدنى من األنشطة الالزمة لتسهيل تمكن
موظفي الشركة من مواصلة العمل عن بعد من
مساكنهم.

 .14السفر األساسي .ألغراض هذا الطلب  ،يشمل
السفر األساسي السفر ألي من األغراض التالية.
يجب على األفراد المشاركين في أي سفر أساسي
االلتزام بجميع متطلبات التباعد االجتماعي كما
هو محدد في هذا القسم.
أ .أي سفر يتعلق بتوفير أو الوصول إلى
األنشطة األساسية أو الوظائف الحكومية
األساسية أو األعمال والعمليات األساسية أو
الحد األدنى من العمليات األساسية.
ب .السفر لرعاية المسنين والقصر والمعالين
واألشخاص ذوي اإلعاقة أو األشخاص الضعفاء
اآلخرين.
ج .السفر إلى أو من المؤسسات التعليمية ألغراض
تلقي المواد للتعلم عن بعد وتلقي الوجبات وأي
خدمات أخرى ذات صلة.
د .السفر للعودة إلى مكان اإلقامة من خارج
الوالية القضائية.
ه .السفر المطلوب بموجب تطبيق القانون أو أمر
من المحكمة ،بما في ذلك لنقل األطفال بموجب
اتفاقية الحضانة.

و .السفر المطلوب
محل إقامتهم خارج
على التحقق من أن
ًا قبل
ًا وعملي
متاح

لغير المقيمين للعودة إلى
الدولةُ .
َّع األفراد بشدة
يشج
نقلهم خارج الدولة ال يزال
بدء هذا السفر.

 .15متطلبات المسافة االجتماعية .ألغراض هذا
الطلب ،تتضمن متطلبات التباعد االجتماعي
الحفاظ على ما ال يقل عن ستة أقدام من التباعد
االجتماعي عن األفراد اآلخرين ،وغسل اليدين
بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على األقل
قدر اإلمكان أو باستخدام مطهر اليد ،أو تغطية
السعال أو العطس (في الكم) أو الكوع ،وليس
اليدين) ،وتنظيف األسطح عالية اللمسة بانتظام،
وعدم مصافحة اليدين.
أ .اإلجراءات المطلوبة .يجب على الشركات
والعمليات األساسية في الحد األدنى من
العمليات األساسية اتخاذ تدابير استباقية
لضمان االمتثال لمتطلبات التباعد
االجتماعي  ،بما في ذلك حيثما أمكن:
أوال .حدد مسافات ستة أقدام .التصميم باستخدام
الالفتات أو الالفتات أو بوسائل أخرى تباعد ستة
أقدام للموظفين والعمالء للحفاظ على المسافة
المناسبة؛

ثانيا .معقم اليدين ومنتجات التعقيم .توفير
منتجات مطهر اليدين وتعقيمها بسهولة للموظفين
والعمالء؛
ثالثا .ساعات عمل منفصلة للسكان الضعفاء.
تنفيذ ساعات عمل منفصلة للعمالء المسنين
والضعفاء؛
ًا .الوصول عبر اإلنترنت وعن بعد .النشر
رابع
ًا وأفضل
عبر اإلنترنت سواء كان المرفق مفتوح
السبل للوصول إلى المرفق ومتابعة الخدمات عبر
الهاتف أو عن ُ
بعد.
 .16القصد من هذا األمر .الغرض من هذا األمر هو
التأكد من أن أقصى عدد من األشخاص يعزلون
أنفسهم في أماكن إقامتهم إلى أقصى حد ممكن،
مع تمكين الخدمات األساسية من االستمرار ،إلبطاء
انتشار  COVID-19إلى أقصى حد ممكن .عندما
يحتاج الناس إلى مغادرة أماكن إقامتهم ،سواء
للقيام بأنشطة أساسية ،أو لتسهيل األنشطة
المصرح بها الالزمة الستمرار الحياة االجتماعية
والتجاري ،يجب عليهم في جميع األوقات واالمتثال
قدر اإلمكان بشكل معقول لمتطلبات التباعد
االجتماعي .يجب تفسير جميع أحكام هذا األمر
لتحقيق هذا الهدف.

 .17اإلنفاذ .يجوز تنفيذ هذا األمر من قبل
سلطات إنفاذ القانون المحلية والوالئية إلى
الحد المنصوص عليه في قانون والية أوهايو .على
ًا لـ  RC 3701.352 "[n] oيجب على
وجه التحديد ،وفق
أي شخص أن ينتهك أي قاعدة يتبناها مدير الصحة
أو إدارة الصحة أو أي أمر يصدر عن مدير أو
إدارة الشؤون الصحية بموجب هذا الفصل لمنع
تهديد الجمهور بسبب جائحة ،وباء ،أو حدث
اإلرهاب البيولوجي  ." R.C. 3701.56ينص على أن
منطقة الصحة العامة أو المدينة الصحية،
السلطات الصحية والمسؤولين  ،ضباط مؤسسات
الدولة ،ضباط الشرطة ،العمداء ،األباطرة،
وغيرهم من الضباط والموظفين في الوالية أو أي
مقاطعة أو مدينة أو بلدة ،يجب تنفيذ أوامر
الحجر الصحي والعزل ،والقواعد التي تعتمدها
وزارة الصحة" .إلى الحد الذي تكون فيه لدى أي
مسؤول حكومي ينفذ هذا األمر أسئلة بخصوص
الخدمات المحظورة بموجب هذا األمر ،يخول مدير
الصحة بموجب هذا إلدارات الصحة المحلية السلطة
ً
كتابة ومتسقة مع هذا األمر،
لإلجابة على األسئلة
لكنه ال يتطلب إدارات صحية محلية لتقديم آراء
استشارية للكيانات غير الحكومية.
 .18العقوبة .انتهاك  RC. 3701.352مذنبة بجنحة
من الدرجة الثانية ،والتي يمكن أن تشمل غرامة
ًا أو ال تزيد عن  90يوً
ما في
ال تزيد عن  750دوالر
السجن ،أو كليهما.

 COVID-19 .19المعلومات وقائمة المراجعة
للشركات  /أصحاب العمل .يتعين على األعمال
وأصحاب العمل اتخاذ اإلجراءات التالية:
أ .يسمح ألكبر عدد ممكن من الموظفين بالعمل من
المنزل من خالل تنفيذ السياسات في مجاالت مثل
العمل عن بعد ومؤتمرات الفيديو.
ب .تشجيع الموظفين المرضى بنشاط على البقاء
في المنزل حتى يخلووا من الحمى (بدون
استخدام الدواء) لمدة  72ساعة على األقل
(ثالثة أيام كاملة) وقد تحسنت األعراض
لمدة  72ساعة على األقل ومرت سبعة أيام
على األقل منذ بدء األعراض ألول مرة .ال
تطلب مذكرة من مقدم الرعاية الصحية
للتحقق من صحة المرض أو العودة إلى
العمل للموظفين الذين يعانون من أمراض
الجهاز التنفسي الحادة؛ قد تكون مكاتب
مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية
مشغولة للغاية وغير قادرة على تقديم مثل
هذه التوثيق في الوقت المناسب.
ج .تأكد من أن سياسات اإلجازات المرضية الخاصة
بك محدثة ومرنة وغير عقابية للسماح للموظفين
المرضى بالبقاء في المنزل لرعاية أنفسهم أو
األطفال أو أفراد األسرة اآلخرين .ضع في اعتبارك

تشجيع الموظفين على إجراء تقييم ذاتي كل يوم
للتحقق مما إذا كان لديهم أي  COVID-19أعراض
(حمى أو سعال أو ضيق في التنفس).
د .الموظفون المنفصلون الذين يبدو أنهم
يعانون من أعراض أمراض الجهاز التنفسي الحادة
ينتقلون من الموظفين اآلخرين وإرسالهم إلى
المنزل على الفور .تقييد وصولهم إلى العمل
حتى يتعافوا.
ه .تعزيز الرسائل الرئيسية من أن تبقى في
المنزل عند المرض ،واستخدام السعال والعطس،
وممارسة نظافة اليدين لجميع الموظفين ،ووضع
الملصقات في المناطق التي يرجح رؤيتها فيها.
توفير مستلزمات الحماية مثل الصابون والماء
ومعقم اليدين واألنسجة وأوعية التخلص منها دون
لمس الستخدامها من قبل الموظفين.
و .قم بإجراء تنظيف بيئي محسن بشكل متكرر
لألسطح التي يتم لمسها بشكل شائع ،مثل محطات
العمل  ،وكونترتوب  ،countertopsوالسور ،railings
ومقابض األبواب .استخدم مواد التنظيف التي
تستخدم عادة في هذه المناطق واتبع اإلرشادات
الموجودة على الملصق .يجب توفير مناديل يمكن
التخلص منها بحيث يمكن للمسح أن يزيل األسطح
شائعة االستخدام قبل كل استخدام.

ز .كن مستعً
دا لتغيير ممارسات العمل إذا لزم
األمر للحفاظ على العمليات الهامة (على سبيل
المثال ،تحديد الموردين البدالء ،أو تحديد
أولويات العمالء ،أو تعليق بعض عملياتك
ًا).
مؤقت
 .20ال حدود للسلطة .ال يوجد في هذا األمر ما
يغير أو يعدل بأي شكل من األشكال أي سلطة
قانونية قائمة تسمح للدولة أو أي إدارة صحية
محلية بطلب ( )1أي حجر صحي أو عزلة قد تتطلب
بقاء الفرد داخل عقار سكني معين أو منشأة
طبية من أجل محدود فترة زمنية ،بما في ذلك
مدة حالة الطوارئ للصحة العامة ،أو ( )2أي
إغالق لموقع معين لفترة زمنية محدودة  ،بما في
ذلك مدة حالة الطوارئ الصحية العامة هذه.
 -21شرط االدخار .إذا تم اعتبار أي بند من هذا
األمر أو تطبيقه على أي شخص أو ظرف غير صحيح
من قبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي مختص ،فإن
هذا البطالن ال يؤثر على أي حكم أو تطبيق آخر
لهذا األمر ،والذي يمكن تنفيذه دون الحكم أو
التطبيق غير الصالح .لتحقيق هذا الغرض ،تم
اإلعالن عن أحكام هذا األمر على أنها قابلة
للفصل.

 -22استبدلت األوامر السابقة .يحل هذا األمر
محل الحد الذي يتعارض فيه ويعدل أي أمر سابق
يتعارض مع أحكام هذا األمر.
 .23حل النزاعات .إذا أصدرت أي إدارة صحية
ًا بموجب القسم  17من هذا األمر
محلية قرار
يتعارض مع قرار صادر عن إدارة صحية محلية
ٍ إرسال النزاع إلى مكتب
مختلفة ،فيمكن عندئذ
إدارة الصحة اإلنجابية من قبل أي من إدارات
الصحة المحلية أو كيان أو شخص تخضع للتحديد.
يجب على لجنة تسوية المنازعات التي يعينها
مدير الصحة مراجعة النزاع واتخاذ قرار بشأن
تطبيق هذا األمر على النزاع .يكون قرار لجنة
ً.
فض المنازعات نهائيا
 -24المدة .يسري هذا األمر في الساعة
مساً
ء في  6أبريل  ،2020وال تزال سارية المفعول
والتأثير I I :59 p.m. ،مساً
ء في مايو  ، 2020 ،lما
لم يعدل مدير إدارة الصحة في أوهايو ' 01يعدل
هذا األمر في وقت وتاريخ أقرب.
I I p.m.

 COVID-19هو مرض تنفسي يمكن أن يؤدي إلى مرض
خطير أو الوفاة ،وينتج عن فيروس سارز ،CoV2
وهو ساللة جديدة من فيروسات التاجية التي لم
ًا في البشر ويمكن أن تنتشر
يتم تحديدها سابق
بسهولة من شخص آلخر .ينتشر الفيروس بين األفراد
الذين هم على اتصال وثيق مع بعضهم البعض (في

حوالي ستة أقدام) من خالل قطرات الجهاز
التنفسي التي تنتج عندما يسعل الشخص المصاب
أو يعطس .قد يكون من الممكن أن يصاب األفراد
بـ  COVID-19عن طريق لمس سطح أو مادة مصابة
بالفيروس ثم لمس فمهم أو أنفهم أو عيونهم.
في  23يناير  ،2020أصدرت وزارة الصحة بوالية
COVID-19
أوهايو إدخال مجلة المدير مما جعل
ًا من الفئة  Aيمكن اإلبالغ عنه في . Ohio
مرض
في  28يناير  ،2020استضاف قسم الصحة في أوهايو
أول مكالمة على مستوى الوالية مع اإلدارات
الصحية المحلية ومقدمي الرعاية الصحية بخصوص
.COVID-19
في  30يناير  ،2020أعلنت لجنة الطوارئ للوائح
الصحية الدولية التابعة لمنظمة الصحة
العالمية تفشي  COVID-19كحالة طارئة للصحة
العامة ذات أهمية دولية.
في  31يناير  ،2020أعلن وزير الصحة والخدمات
اإلنسانية ،أليكس إم .عازار  ،Ilعن حالة طوارئ
صحية عامة للواليات المتحدة لمساعدة مجتمع
الرعاية الصحية في البالد في االستجابة لـ
.COVID-19

في  1فبراير  ،2020أصدرت وزارةالصحة في أوهايو
شبكة تنبيه صحي على مستوى الوالية لتزويد
اإلدارات الصحية المحلية ومقدمي الرعاية
الصحية بتوجيهات محدثة لمعيار COVID-19
ومراجعة األشخاص قيد التحقيق (.)PUI
في  3فبراير  ،2020قامت وزارة الصحة بوالية
أوهايو بتدريب أكثر من  140فرً
دا لتوظيف مركز
اتصال لـ  ،COVID-19في حالة الحاجة إليه.
في  5فبراير  ،2020بدأت وزارة الصحة بوالية
أوهايو في تحديث وإعالم وسائل اإلعالم بعدد PUIs
في أوهايو كل يوم ثالثاء وخميس.
في  6فبراير  ،2020قامت وزارة الصحة بوالية
أوهايو بتحديث جميع مديري الوكالة ورؤساء
الموظفين على استعداد  COVID-19ووضعه خالل
اجتماع مجلس الوزراء الحاكم.
في  7فبراير  ،2020اجتمعت وزارة الصحة بوالية
أوهايو ووكالة إدارة الطوارئ بوالية أوهايو
إلجراء التخطيط المسبق لـ .COVID-19
في  13فبراير  ،2020أجرت وزارة الصحة بوالية
ًا منضدً
يا للوباء مع وكاالت الدولة
أوهايو تمرين
لمراجعة اإلجراءات المتجاوبة في حالة حدوث
جائحة في أوهايو.

في  14فبراير  ،2020عقدت وزارة الصحة بوالية
أوهايو مكالمة هاتفية مع المهنيين الصحيين في
جميع أنحاء الوالية .كان الغرض من المكالمة هو
إعالم وإشراك مجتمع الرعاية الصحية في والية
أوهايو .تم تقديم العروض من قبل وزارة الصحة
 ،مقاطعة هاميلتون للصحة العامة  ،وجامعة
والية أوهايو.
في  27فبراير  ،2020أطلعت وزارة الصحة بوالية
أوهايو ووكالة إدارة الطوارئ بوالية أوهايو
مديري وكاالت الدولة خالل اجتماع مجلس الوزراء
الحاكم بشأن االستعداد والتفعيل المحتمل لمركز
عمليات الطوارئ.
في  28فبراير  ،2020تم إرسال "المحافظ ديوين
 ،DeWineمدير الصحة تحديث خطة الوقاية والتأهيل
 "COVID-19إلى مجموعة واسعة من الجمعيات التي
تمثل الرعاية الصحية ،وطب األسنان ،والرعاية
طويلة األجل ،مدارس وكليات وجامعات ،األعمال،
النقل العام ،المنظمات الدينية ،المنظمات غير
الهادفة للربح ،والحكومات المحلية.
في  2مارس  ،2020قامت وزارة الصحة بوالية
أوهايو بتفعيل مركز معلومات مشترك لتنسيق
عمليات .COVID-19

في  5مارس  ،2020استضافت وزارة الصحة في
أوهايو قمةالمحافظ حول التأهب لـ ،COVID-19
واجتماع مع المحافظ  ،ومديري وكاالت مجلس
الوزراء ،ومفوضي أقسام الصحة المحلية ،
وموظفيهم.
في  6مارس  ،2020افتتحت وزارة الصحة بوالية
أوهايو مركز اتصال لإلجابة على أسئلة الجمهور
بخصوص .COVID-19
في  9مارس  ،2020أكد اختبار أجرته وزارة الصحة
أن ثالثة ( )3مرضى كانوا إيجابيين لـ COVID-19
في والية أوهايو .هذا يؤكد وجود حالة خطرة
محتملة قد تؤثر على صحة وسالمة ورفاهية مواطني
والية أوهايو.
في  9مارس  ،2020قامت وكالة إدارة الطوارئ في
أوهايو بتفعيل مركز عمليات الطوارئ.
في  9مارس  ،2020أعلن الحاكم حالة الطوارئ في
األمر التنفيذي . 2020-01 D
في  1مارس  ،2020أعلن رئيس منظمة الصحة
العالمية أن  COVID-19عالمية .

في  1مارس  ،2020أكد اختبار وزارة الصحة بوالية
ًا واحً
ًا
دا ( )1آخر كان إيجابي
أوهايو أن مريض
لـ  COVID-19في والية أوهايو.
في األول من مارس عام  ،2020أصدرت إدارات
الصحة وخدمات المحاربين القدامى في والية
أوهايو أمر المديرين المشتركين للحد من
الوصول إلى دور رعاية المسنين في أوهايو
والمرافق المماثلة.
في  15مارس  ،2020أصدرت وزارة الصحة بوالية
أوهايو أمر المدير للحد من الوصول إلى سجون
أوهايو ومرافق االحتجاز.
في  15مارس  ،2020أصدرت وزارة الصحة بوالية
أوهايو أمر مدير للحد من بيع األطعمة
والمشروبات والخمور والبيرة والنبيذ لتنفيذ
وتسليم فقط.
في  15مارس  ،2020أصدر مركز السيطرة على
األمراض إرشادات مؤقتة للتجمعات الجماهيرية أو
ًا إلى أنه يجب
األحداث المجتمعية الكبيرة ،مشير
إلغاء أو تأجيل مثل هذه األحداث التي تتكون من
ًا أو أكثر.
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في  16مارس  ،2020أصدرت وزارة والية أوهايو
للصحة أمر مدير بإغالق مراكز االقتراع
لالنتخابات التمهيدية في  17مارس .2020
في  17مارس  ،2020أصدرت وزارة الصحة أوهايو
أمر إلدارة العمليات الجراحية واإلجراءات غير
الضرورية في جميع أنحاء والية أوهايو.
في  17مارس  ،2020أصدرت وزارة الصحة بوالية
أوهايو أمر المدير المعدل للحد و  /أو حظر
التجمعات الجماعية وإغالق األماكن في والية
أوهايو.
في  19مارس  ،2020أصدرت وزارة الصحة بوالية
أوهايو أمر المدير بإغالق صالونات الشعر
وصالونات األظافر ومحالت الحالقة وصالونات الوشم
ومواقع ثقب الجسم ومواقع العالج بالتدليك.
تعاني مناطق متعددة من الواليات المتحدة من
"انتشار مجتمعي" للفيروس الذي يسبب .COVID-19
االنتشار المجتمعي ،الذي يعرف بأنه نقل المرض
الذي يكون المصدر غير معروف له  ،يعني أن عزل
ًا انتشار
مناطق معروفة من العدوى لم يعد كافي
التحكم.
تشير مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )CDCإلى أن األشخاص هم أكثر األشخاص معدً
يا
ًا (المرض) ولكن قد يكون
عندما يكونون أكثر عرض

ًا قبل ظهور األعراض على
بعض االنتشار ممكن
األشخاص على الرغم من أن هذه ليست الطريقة
الرئيسية النتشار الفيروس.
تزيد التجمعات الجماعية ( 10أشخاص أو أكثر)
من خطر انتقال الفيروس  COVID-19للمجتمع.
وبناً
ء على ذلك ،لتجنب خطر وشيك مع احتمال
كبير للتعرض الواسع النطاق لـ  COVID-19مع
خطر كبير من إلحاق ضرر كبير لعدد كبير من
الناس في عموم السكان ،بما في ذلك كبار السن
واألشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة
والحاالت الطبية المزمنة ،بموجب هذا أطلب من
جميع األشخاص االستمرار في البقاء في المنزل أو
مكان إقامتهم ما لم يكونوا مشتركين في األنشطة
األساسية أو الوظائف الحكومية األساسية أو
لتشغيل األعمال والعمليات األساسية على النحو
المنصوص عليه في هذا األمر .يبقى هذا األمر
ساري المفعول ونافذ حتى  1 1 :59 p.m.مساً
ء في 1
مايو  ،2020ما لم يلغي مدير وزارة الصحة
بوالية أوهايو هذا األمر أو يعدله في وقت
وتاريخ أقرب .إلى الحد الذي تكون فيه لدى أي
مسؤول عام ينفذ هذا األمر أسئلة حول الخدمات
المحظورة بموجب هذا األمر ،يقوم مدير الصحة
بموجب هذا بتفويض السلطات الصحية المحلية
ً
كتابة ومتسقة مع هذا األمر.
للسلطات
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