أمر مسؤول الصحة للسيطرة على كوفيد  19رقم 20-05d
أمر العزل لطوارئ الصحة العامة
تاريخ إصدار األمر 3 :أبريل ُ ،2020معدل بتاريخ  4مايو  ،2020و 8يونيو  ،2020و 28يوليو 2020
يسري هذا األمر حتى يصدر مسؤول الصحة كتابيًا ما يبطله.
ملخص األمر
خطرا محدقًا يهدد الصحة العامة في
تعيش كاليفورنيا حالة طوارئ بسبب جائحة كوفيد  .19يمثل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19
ً
مقاطعة أالميدا .يمكن لكوفيد  19االنتشار بسهولة بين األشخاص ممن يتواصلون عن قرب مع بعضهم بعض .تم إصدار هذا األمر بنا ًء على
الدليل العلمي وأفضل الممارسات المعروفة حاليًا والمتاحة لحماية أعضاء المجتمع األكثر ضعفًا تجاه المرض من خطر يمكن تجنبه لمرض
خطير أو الوفاة نتيجة التعرض لمرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد  )19إن أعمار جزء كبير من سكان مقاطعة أالميدا ("مقاطعة") وحالتهم،
وصحتهم ،يضعهم في خطر مضاعفات صحية خطيرة  ،تشمل الوفاة ،بسبب كوفيد  .19تتزايد األدلة التي تثبت خطورة االنتقال من الشخص
ال ُمصاب قبل ظهور األعراض .ومن بعض األشخاص الذين ال تظهر عليهم أي أعراض .لذا ،فإن جميع األفراد الذين أصيبوا بكوفيد  ،19بغض
النظر عن شدة األعراض لديهم (بدون أعراض ،أو خفيفة ،أو حادة) ،قد يعرضون األشخاص اآلخرين األكثر ضعفا في المجتمع إلى الخطر
الشديد .في الوقت الحالي ،ال تتوافر أي لقاحات للحماية من كوفيد  19وال عالج ُمحدد.
للمساعدة في الحد من انتشار كوفيد  ، 19وحماية األفراد األكثر ضعفا ،تجاه المرض وحماية النظام الصحي لمقاطعة أالميدا من االنهيار ،أصبح
من الضروري أن تعزل إدارة الصحة العامة لمقاطعة أالميدا ("الصحة العامة") األشخاص المصابين بكوفيد .19
وفقا ً لسلطة قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا األقسام رقم  ،101040و  ،101085و ، 120175قرر مسؤول الصحة في مقاطعة
أالميدا ما يلي:
على جميع األفراد ممن تم تشخيص إصابتهم أو يشتبه بإصابتهم بكوفيد  19عزل أنفسهم .وعلى جميع هؤالء األشخاص اتباع جميع التعليمات
الواردة بهذا األمر والوثائق اإلرشادية للصحة العامة المذكورة في هذا األمر.
يعد انتهاك هذا األمر جريمة ،وتعاقب بغرامة تصل إلى  10،000دوالر و/أو الحبس لمدة سنة( .قانون الصحة والسالمة رقم §§ 120295
وما يليه ،و قانون العقوبات لوالية كاليفورنيا رقم  69و ) §§ 148

متطلبات العزل لألفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بكوفيد  19أو يشتبه إصابتهم به
فورا:
 .Aعلى جميع األفراد ممن تم تشخيص إصابتهم أو يشتبه بإصابتهم بكوفيد اتخاذ التدابير التالية ً
 .1عزل أنفسهم في منزلهم أو مقر إقامة آخر .ال يُسمح لهم بمغادرة مكان العزل خاصتهم أو دخول أي مكان عام أو خاص إال لتلقي
العالج الطبي الضروري.
 .2راجع بدقة المتطلبات الواردة في "تعليمات العزل المنزلي" والتزم بها ،المنشورة على
 http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolationوالمرفقة بهذا األمر
 .3إبالغ المخا ِلطين القريبين بحاجتهم إلى حجر أنفسهم .المخالطين القريبين الذين يجب إبالغهم بحجر أنفسهم ذاتيًا هم الناس الذين تواجدوا
معهم في فترة نقل العدوى خاصتهم .تبدأ فترة العدوى من  48ساعة قبل بدء ظهور األعراض (أو من تاريخ ظهور النتيجة اإليجابية
للفحص إن لم تظهر األعراض) وتنتهي عند انتهاء فترة العزل فترة العزل (انظر قسم جـ أدناه) .المخالطين القريبين هم األشخاص
الذين:
▪ يعيشون في مقر سكن الحالة أو قاموا بزيارتها أو
▪ شركاء حميميون جنسيا للحالة أو
▪ يقدمون أو قدموا الرعاية الصحية للحالة دون ارتداء القناع ،أو الزي ،أو القفازات الواقية أو
▪ كانوا ضمن  6أقدام من الحالة لمدة مطولة من الوقت (أكثر من  15دقيقة).
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 .4اجعلهم يطلعون على "تعليمات الحجر الصحي المنزلي" ،والمنشورة على
 ،http://www.acphd.org/2019-ncov/resources/quarantine-and-isolationوالتي تصف الخطوات التي يجب على
المخالطين من أفراد األسرة ،والشركاء الحميميين ،ومقدمي الرعاية والمخالطين القريبين اآلخرين اتباعها لمنع انتشار كوفيد .19
يُشتبه تعرض المخالطين القريبين لكوفيد  19وفي حالة إصابتهم بالعدوى ،يمكنهم نقل العدوى لآلخرين بسهولة ،حتى لو كانوا
يعانون من أعراض خفيفة فقط.
 .Bعلى األفراد عزل أنفسهم بسبب إصابتهم بكوفيد  19أو يشتبه إصابتهم به.
ويمكن تحديد ذلك بنا ًء على واحد أو أكثر من العوامل التالية:
 .1نتيجة إيجابية الختبار معملي لفيروس كورونا (والمعروف بـ  )SARS-CoV-2وال ُمسبب لكوفيد 19
 .2ظهور عالمات وأعراض توافق أعراض كوفيد  19خالل  14يو ًما من المخالطة القريبة لشخص ُمصاب بكوفيد  19أو يشتبه
بإصابته به ،أو
 .3إبالغ مقدم الرعاية الصحية بأن الفرد يُشتبه بإصابته بكوفيد .19
أمرا ضروريًا حيث أن الشخص ال ُمصاب أو من يشتبه بإصابته يمكنه نقل عدوى الفيروس الى اآلخرين بسهولة.
صار العزل الذاتي ً
يفصل العزل بين األفراد المرضى عن اآلخرين لمنع انتشار كوفيد .19
 .Cيجب أن يعزل األفراد المعزولين أنفسهم في مقر إقامة مع اتباع جميع التوجيهات الواردة في هذا األمر حتى ينتهي خطر نشرهم
لعدوى كوفيد  19حسب المعايير التالية:
 .1مرور يوم واحد على األقل ( 24ساعة) منذ الشفاء ،يُعرف بأنه حل الحمى على حد سواء دون استخدام األدوية الخافضة
للحرارة وتحسين السعال ،وضيق التنفس أو أعراض أخرى؛ و
مرور  10أيام على األقل منذ بدء ظهور أعراضهم ؛أيهما أبعد.
 .2على األفراد ممن جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية ولم يعانوا من األعراض عزل أنفسهم لمدة  10أيام من تاريخ أول يوم إيجابي
لنتيجة االختبار التشخيصي.
قد يتخذ مسؤول الصحة إجراء (إجراءات) إضافية ،والتي قد تشمل االحتجاز المدني أو إلزام أحد األفراد بالبقاء في منشأة صحية أو
موقع آخر ،وذلك بغرض حماية الصحة العامة في حالة خرق أحد األفراد الخاضعين هذا األمر أو لم يلتزم به .يعد انتهاك هذا األمر
أيضًا جنحة عقوبتها الحبس ،أو الغرامة أو كالهما معًا.
بأمر من:
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دكتور نيكوالس ج .موس
مسئول الصحة المؤقت ،مقاطعة أالميدا
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