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 06i-20رقم  19-أمر مسؤول الصحة لمراقبة كوفید

 صحة العامة في حالة الطوارئلل الحجر الصحي أمر
  24، 2020أكتوبر  30، 2020یولیو  27، 2020یونیو  8،  2020مایو  4، المعدل 2020أبریل  3 تاریخ صدور األمر:

 2021مایو  5و  2021أبریل   27، 2021فبرایر  16، 2020دیسمبر 
  یعتبر ھذا األمر ساري المفعول حتى یتم إلغاؤه خطیاً من قبل مسؤول الصحة.

 
 ملخص األمر 

) یشكل خطراً 19-( كوفید  2019إن انتشار مرض الفیروس التاجي  .19-ئحة كوفیدإن كالیفورنیا في حالة طوارئ بسبب جا
  تماس مباشر ىالموجودین عل بسھولة بین األشخاص  19-ینتشر كوفید یمكن أن  في مقاطعة ألمیدا .داھماً على صحة عامة الناس

األمر بناًء على األدلة العلمیة وأفضل الممارسات المعروفة والمتاحة حالیاً لحمایة األفراد من   ایصدر ھذ  من بعضھم البعض.
.  إن عمر وحالة وصحة قسم 19-بمرض خطیر أو وفاة یمكن تجنبھا نتیجة التعرض لمرض كوفید  المعرضین لإلصابةالعامة 

.  وما 19-بسبب كوفید صحیة خطیرة، بما في ذلك الوفاة،  تخطر تعقیداكبیر من سكان مقاطعة ألمیدا ("المقاطعة") یضعھا في 
أعراض وھم ینقلون  علیھم أيال تظھر  19-المسبب لمرض كوفید  یصابون بالفیروسیزید المشكلة سوءاً أن بعض األفراد الذین 

،  19-لمصابین بكوفید العدوى، وھذا یعني أنھم قد ال یعلمون بأنھم یحملون الفیروس وھم ینقلونھ لآلخرین.  جمیع األفراد ا
العامة وبصرف النظر عن مستوى األعراض التي یعانون منھا (ال إعراض، معتدلة أو حادة)، یمكنھم تعریض أفراد آخرین من 

 داھم.    لخطر
 

دا، ، ولحمایة األفراد المعرضین للخطر، ومنع انھیار نظام الرعایة الصحیة في مقاطعة ألمی19-وللمساعدة في إبطاء انتشار كوفید 
فإن مسؤول الصحة العامة في مقاطعة ألمیدا ("مسؤول الصحة") یفرض الحجر الصحي على األشخاص اللذین احتكوا بشخص 

عن غیرھم، إلى أن یُقّرر أنھم لم   19-یفصل الحجر الصحي األفراد الذین تعرضوا لمرض كوفید  .19-بمرض كوفید مصاب 
 خطراً جسیماً النتشار المرض.  نیعودوا یشكلو

 
 تحت سلطة قانون كالیفورنیا للصحة والسالمة،

 ،  120175و،   101085،  101040المواد 
 یلي : مسؤول الصحة في مقاطعة ألمیدا یأمر بما 

وضع أنفسھم في الحجر   19-على تماس مباشر مع شخص مصاب بكوفید االذین كانویجب على جمیع األفراد 
یجب على ھؤالء األشخاص اتباع كل التعلیمات الواردة   الصحي إال إذا كانوا یستوفون معاییر محددة مذكورة أدناه.

 في ھذا األمر ووثائق إرشادات الصحة العامة المشار إلیھا فیھ.  

دوالر و/أو بالسجن لمدة سنة.  (الصحة  10 000قب علیھا بغرامة تصل إلى ویعتبر انتھاك ھذا األمر جریمة یعا
 )148و 69؛ كالیفورنیا. القانون الجنائي المادة  .et seq 120295قانون § §  والسالمة.

 

  19-المصابین بكوفیدمتطلبات الحجر الصحي للتماس المباشر مع األشخاص 

 ("الحاالت") على أنھا أفرادٌ: 19-مع األشخاص المصابین بكوفید  یعّرف التماس المباشر
 الحالة أو  واحد مع سكن أقاموا فيیعیشون أو  •
 أنھم شركاء جنسیون في العالقة الحمیمة مع الحالة أو  •
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 قاموا أو یقومون بتقدیم الرعایة للحالة دون ارتداء قناع أو ثوب أو قفاز أو •
دقیقة   15یُعتبر التعرض التراكمي الذي یصل مجموعھ إلى  دقیقة أو أكثر). 15الحالة لمدة ( أقدام من  6تواجدوا على بعد  •

ً في   1مباشراً. الیوم تماسا
 

 و     
ساعة قبل بدء ظھور األعراض علیھا  48تعتبر الحالة معدیةً منذ   وكان ھذا التماس قد حدث عندما تقرر أن الحالة معدیة. •

 العزل.حتى تُحرر من 
 

 :متطلبات األفراد الملقحین بالكامل
ملقح بالكامل تعني مرور أسبوعین أو أكثر على تلقي الجرعة الثانیة بالنسبة لسلسلة لقاح ثنائي الجرعة مرخص من إدارة الغذاء  

  إدارة، أو مرور أسبوعین أو أكثر على تلقي الجرعة األولى بالنسبة لسلسلة لقاح أحادي الجرعة مرخص من قبل FDAوالدواء 
على إتمام سلسلة لقاح مرخصة من منظمة  أكثركما یعتبر الشخص ملقحاً بالكامل بعد مرور أسبوعین أو  .FDAالغذاء والدواء 

 . WHOالصحة العالمیة  
 

ال یتوجب علیھم الحجر الصحي  19-مباشر مع شخص مصاب ب كوفید  على تماسوالذین كانوا  املاألفراد الملقحین بالك .أ
  إذا لم تظھر علیھم األعراض.

الملقحین بالكامل والذین ال تظھر علیھم األعراض مع التعرض لمخاطر أعلى، ال یتوجب  ) HCPمقدمي الرعایة الصحیة (  .ب
 التعرض، إال في الحاالت التالیة:یوًما بعد  14تقیید عملھم لمدة 

من حالة ضعف مناعة معروفة (مثل زرع األعضاء وعالج السرطان)، والتي قد تؤثر  مقدم الرعایة الصحیة یعاني  .1
 ؛ أو 19-لقاح كوفید على مستوى الحمایة الذي یوفره 

أنظمة سالمة موقع      سریان قوانین أو أنظمة أخرى اتحادیة أو على مستوى الوالیة على سبیل المثال ال الحصر  .2
ال یسبق ھذا األمر القوانین   .19-لـ كوفید یید أو االستبعاد من مكان العمل بعد التعرض , والتي یمكن أن تفرض التقالعمل 

 االتحادیة أو على مستوى الوالیة وال یحل محلھا وال یعدلھا بأي شكل من األشكال.  
-بـ كوفید الخاص  CalOSHAج. یجب على األفراد الملقحین بالكامل والذین لیسوا من متخصصي الرعایة الصحیة اتباع نظام 

19      
الموقع  على     )ETSمعاییر الطوارئ المؤقتة (

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines 
 في البیئات المعیشیة ذات مستوى المخاطر المرتفع، مثل منشآت التمریض الماھرة        بالكاملد.   السكان الملقحین 

 یوًما 14یجب أن یخضعوا للحجر الصحي لمدة        
 
 

 :ین بالكاملاألفراد غیر الملقحمتطلبات 
 

والذین ال تظھر  فترة التسعین یوًما الماضیة   فيمخبریاً  19- بمرض كوفیدتم تأكید إصابتھم  الذین األشخاصال یُطلب من أ. 
  القیام بالحجر الصحي بعد التعرض الجدید.  علیھم أعراض

 
یوماً بعد  14أیام على األقل وحتى  10لألفراد الذین لم یُلقحوا بالكامل وال یصنفون تحت (أ) أعاله ھي  مدة الحجر الصحيب. 

  ، باستثناء ما ھو محدد أدناه.19-حالة كوفید تاریخ آخر تماس مباشر مع 
 

 
أقدام  6 ضمن مسافةألغراض ھذا األمر، ال یعتبر العاملون أو الموظفون في مجال الرعایة الصحیة أو اإلصالحیات ممن كانوا  1

في حال ارتدى عاملو الرعایة  الحالة مع دقیقة في الیوم،  بتماس مباشر  15 إلىالتراكمي  وصل التعرض، حتى ولو  من الحالة
 ) المناسبة طوال مدة تماسھم مع الحالة.  PPEایة الشخصیة (الصحیة أو اإلصالحیات أدوات الحم

 

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/COVID19FAQs.html#vaccines
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ھو الیوم  1مباشر والیوم  سآخر تما یوم الصفر من الحجر الصحي ھو تاریخ  یبدأ الحجر الصحي بعد التعرض مباشرة. .1
 التالي. 

على تماس مباشر   الذین ھمیوماً الخیار األكثر أماناً، ویجب أن یستمر األفراد  14یظل الحجر الصحي الذي یستمر لمدة  .2
في الحجر الصحي لما بعد الیوم الرابع عشر من  لخطر اإلصابة بأمراض خطیرةمنتظم مع األشخاص المعرضین 

ویشمل ذلك مقدمي الرعایة الصحیة وغیرھم من األفراد الذین یعیشون أو یعملون في مرافق  تاریخ آخر تعرض.
التمریض الماھرة، والمرافق اإلصالحیة، ومالجئ األشخاص اللذین ال سكن لھم،  ، مثل منشآت جماعیةمعیشة الال

 والمھاجع، باستثناء ما ھو محدد أدناه. 
في مرافق الرعایة الحرجة المرخصة ومنشآت التمریض الماھرة أن یتبعوا  یجب على مقدمي الرعایة الصحیة  .3

یجب استبعاد مقدمي الرعایة AFL 21-08.2 .ا  إرشادات الحجر الصحي في وزارة الصحة العامة في كالیفورنی
الصحیة في مرافق الرعایة الحرجة المرخصة ومنشآت التمریض الماھرة من العمل أثناء فترة حجرھم الصحي، في  

  حال عدم وجود نقص خطیر في الموظفین.
یعملون   قد یعود مقدمو الرعایة الصحیة وموظفو االستجابة لحاالت الطوارئ والعاملین في الخدمة االجتماعیة الذین  .4

العمل قبل إكمال الحجر الصحي  ىإل األعراض وجھاً لوجھ مع العمالء في نظام رعایة األطفال والذین ال تظھر علیھم 
  .وظفین نقصاً حاداً في المإذا واجھ صاحب العمل 

a.  ،عندما ال یكون ھناك ما یكفي من الموظفین   تحدث حاالت النقص الحاد في الموظفینوألغراض ھذا األمر
أو لحمایة السالمة العامة، وال یمكن تخفیف   ،النزالءأو  ،المقیمینأو  ،للمرضىلتوفیر رعایة صحیة آمنة 

  حاالت النقص في الموظفین إال بعودة الموظف الذي كان في الحجر الصحي إلى العمل.
b. ،موظفي إنفاذ القوانین على المستوى    یتضمن موظفو االستجابة لحاالت الطوارئ    وألغراض ھذا األمر

؛ والمستجیبین للمواد الخطرة من 911صال على الرقم الفیدرالي والوالیة والمحلي؛ وموظفي مركز االت 
 EMTالقطاعین العام والخاص؛ ورجال اإلطفاء 

c.  تاریخ التعرض األخیر إذا حصلوا على نتیجة سلبیة من  منالسابع بعد الیوم قد یعود العاملون إلى العمل
 .یعتبر ذلك حجراً صحیاً كامالً  الذي تم إجراؤه بعد الیوم الخامس. PCRاختبار 

d.  سلبیة الختبار، ولكن یجب أن تكون النتیجة قبل الیوم السابعإلى العمل  یعود العاملون قد PCR   عدة مرات
 في أیام مختلفة قبل الیوم السابع (على سبیل المثال، الیوم الثالث، الیوم الخامس). 

e.  ویتعین على العمال الذین یعودون إلى العمل قبل استكمال الحجر الصحي الكامل أن یستمروا في ارتداء
كما یتعین علیھم أن یستمروا في المراقبة الذاتیة األقنعة الجراحیة أو الكمامات في كل األوقات أثناء العمل، 

األیام األربعة عشر التي تلي  اللمرحلة خإذا ظھر لدى أحد الموظفین أعراض في أي  لألعراض كل یوم.
التعرض (بما في ذلك األعراض أثناء العمل)، فیجب على الموظف العودة فوًرا إلى المنزل والبقاء فیھ ، وأال  

 یعود إلى العمل، واتباع أمر العزل والتوجیھ من مسؤول الصحة. 
f.   ویمكن للعاملین الذین یعودون إلى العمل قبل االنتھاء من الحجر الصحي أن یغادروا الحجر الصحي فقط من

في قطاع السالمة العامة أو قطاع الرعایة  الحاد للموظفینأجل توفیر الخدمات الالزمة لتخفیف النقص 
ت حتى تكتمل فترة الحجر  الصحیة.  ویظل ھؤالء األفراد خاضعین لقیود الحجر الصحي في جمیع األوقا

 الصحي. 
      

سریان قوانین أو أنظمة أخرى اتحادیة أو على مستوى الوالیة على سبیل المثال ال الحصر أنظمة سالمة موقع العمل، والتي ج . 
حادیة أو على  ال یسبق ھذا األمر القوانین االت .19-لـ كوفید یمكن أن تفرض التقیید أو االستبعاد من مكان العمل بعد التعرض 
 مستوى الوالیة وال یحل محلھا وال یعدلھا بأي شكل من األشكال.

 
مغادرة مكان عزلھم أو الدخول إلى أي مكان عام أو خاص آخر باستثناء  ال یجوز لألفراد الذین یتوجب علیھم الحجر الصحي 

المنزلي   تعلیمات العزل  المتطلبات المدرجة وأن یتبعوا بدقة  بعنایة جمیعیراجعوا  أنعلیھم ویجب  تلقي الرعایة الطبیة الالزمة.
  ) وأھل بیتھم والمقربون منھم19-( كوفید  2019-والحجر الصحي لألشخاص المصابین بالفیروس التاجي

(حتى إذا   19-للكوفید الحمى أو السعال أو ضیق التنفس أو أي أعراض أخرى  وأصابتھالصحي إذا مرض شخص خاضع للحجر 
المنزلي والحجر   واتباع تعلیمات العزلكانت أعراضھ خفیفة جدًا)، وینبغي علیھ عزل نفسھ في المنزل وبعیدا عن اآلخرین 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
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من المرجح أن یكون قد أصیب  ) وأھل بیتھم ، وذلك ألنھ19- ( كوفید  2019-الصحي لألشخاص المصابین بالفیروس التاجي
 األفراد الضعفاء.  نشره إلى، وإذا كان األمر كذلك، یمكنھ 19-بكوفید 

 یجب على جمیع األشخاص الذین ینھون الحجر الصحي قبل الیوم الرابع عشر، أو غیر المطلوب عزلھم، القیام بما یلي:
لك ارتداء أغطیة الوجھ والحفاظ على مسافة ال تقل عن االلتزام بدقة بكل التدخالت غیر الدوائیة الموصى بھا، بما في ذ  .1

 أقدام من اآلخرین. 6
  ، وإذا ظھرت أعراض، العزل الذاتي والبحث عن االختبار على الفور .19-ألعراض كوفید مراقبة ذاتیة  .2

بالبقاء في منشأة صحیة أو في ویجوز لمسؤول الصحة أن یتخذ إجراءات إضافیة، قد تشمل االحتجاز المدني أو إلزام الشخص 
إن انتھاك ھذا األمر ھو أیضا   مكان آخر، لحمایة صحة عامة الناس إذا انتھك شخص یخضع لھذا األمر أو فشل باالمتثال لھ.

 جنحة یعاقب علیھا بالسجن أو بالغرامة أو بكلیھما.
 

  وعلیھ صدر األمر:
  

 
 
 
 
 

       05/05/2021 

 في الصحة العامة   موس، ماجستیرالدكتور نیكوالس ج. 
 مسؤول الصحة، مقاطعة ألمیدا 

 


