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فعول حتىيتم إلغاؤه كتابيًا منقبل المسؤول الصحي.
يُعد هذا األمرساري الم
ملخص األمر
وفيد)19-
مستجد (ك
تشارفيروس كوروناال
بسبب وباء كوفيد .19-حيثيشكل ان
ليفورنيا حالة طوارئفي الوقت الحالي
الية كا
تواجه و
فراد الذينيخالطونبعض همبعضًا عن كثب.
فيد 19-االنتشاربس هولةبين األ
يرا على صحة السكانفي مقاطعة أالميدا.يمكنلكو
خطرا كب ً
ً
فراد المعرضينللخطر من السكان من
فرة حاليًالحماية األ
فة والمتو
فضل الممارسات المعرو
وتم إصدار هذا األمربنا ًء على األدلة العلمية وأ
كوفيد-
مخاطر اإلصابة -التييمكنتجنب ها-بمرض خطير أوالوفاةالتييمكن أنتنتج عن التعرضلإلصابةبمرضفيروس كورونا ( 2019
فات
 .)19يمكن أنتُعرض عوامل العمر والحالة الصحية جزء كبير من السكانفي مقاطعة أالميدا ("المقاطعة)" لخطر حدوث مضاع
تقالالعدوى مناألشخاص
متزايدة تدلعلى وجود مخاطر ان
كوفيد .19-هناك أدلة
صحية خطيرة لهم،بمافي ذلك الوفاة من اإلصابةب
فرادالمصابين
المصابينقبل ظ هور األعراضعليهم ،وكذلك منبعضاألشخاص الذين التظ هرعلي هم أي أعراض .ولذلك،فإن جميع األ
فراد األكثر
تسببونفيتعرض األ
كوفيد، 19-بغضالنظر عن مستوى األعراضلدي هم (التوجد أعراض ،أعراضبسيطة أو خطيرة)،قدي
ب
تجنبتعرضنظام
كوفيد ،19-وحمايةاألفرادالمعرضينللخطر ،و
تشار
عرضةلإلصابة منالسكانلمخاطر كبيرة.للمساعدةفيإبطاء ان
الرعايةالصحيةفي مقاطعة أالميدالالنهيار ،منالضروري أنتقوم إدارةالصحةالعامةفي مقاطعة أالميدا ("الصحةالعامة")بعزل
كوفيد.19-
األشخاصالمصابينب
لبنود  101040و 101085و،120175
ليفورنيا ،ا
لصحةوالسالمةفي كا
بموجب صالحية مدونة ا
أمرابمايلي:
يُصدر المسؤول الصحيفي مقاطعة أالميدا ً
تعليمات
فس ه م .هؤالءاألفراد مطالبين باتباعكافة ال
كوفيد 19-عزل أن
شخيصهم أو منالمحتمل إصابت همب
فرادالذينتمت
عل كافة األ
يتعين ى
الواردةفي هذا األمر اولوثائقاإلرشاديةللصحة العامة المذكورةفي هذا األمر.
لسالمةالبند
ف ة هذا األمر جريمة ويُعاقب علي هابغرامةتصل إلى  10,000دوالر و /أوالسجن لمدة عام( .مدونةالصح ة وا
تعد مخال
فورنياالبند  69و)148
 120295ومايتبعه؛قانونالعقوباتفي كالي

ابتهم بكوفيد19-
خيصهم أو من المحتملإص
ذين تمتش
متطلبات العزللألفراد ال
فورا:
شخيصهم أو منالمحتمل إصابت همب
فرادالذينتمت
عل كافة األ
 .Aيتعين ى
كوفيد19-اتخاذ اإلجراءات التالية ً
لتلقي
نفسهم في منازلهم أو مسكن آخر .اليجوزل هم مغادرة مكان عزل هم أو دخول أي مكان عام أو خاص آخر ،إال
 .1عزل أ
الرعايةالطبية الالزمة أو كما هو محدد أدناه.
فسية ومنشآت
فيات األمراض الن
فيات العنايةبالحاالت الخطيرة ومستش
.2يتعين على ُمقدمي الرعاية الصحية العاملينفي مستش
فين
صا حادًافي الموظ
ق
ن
تواجه
هم
ل
عم
هات
ج
نت
كا
إذا
هم
ل
عز
ترة
ف
التمريض الماهرةالمرخصة العودةللعملقبل انت هاء
ً
نشآت .08.5-21
طاب كافةال م
ويتبعون اإلرشادات الواردةفي خ
نشورةعلى https://covid-
تعليماتالعزلالمنزلي"ال م
تطلباتالواردةفي "
.3يتعين مراجعة واتباعكافةال م
رفقةب هذا األمربدقة.
 19.acgov.org/isolation-quarantineوال م
فس همفي الحجرالصحي.األشخاص الذينيتعين
 .4يتعين علىاألفرادإخبار اآلخرين الذينيخالطون هم عن كثب بأنعلي هم عزل أن
فس همفي الحجرالصحي هم الذين كانوا معهم وخال طوهم خاللفترةالعدوى.تبدأفترةالعدوى من 48ساعةقبل
إخطارهمبعزل أن
إليجابية إذالمتظ هر أعراض) وتنت هيبن هايةفترةالعزل (انظرالبند جأدناه).
تبار ا
ظ هور األعراض (أو تاريخنتيج ة االخ
المخالطين عن كثب هم:
ذينل يعيشون أو أقاموافي محل إقامتهم أو
▪ ا
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لجنسيون الحميمون أو
▪ الشركاء ا
▪ الذينقدموا لهم رعاية صحية بدون ارتداءقناع أومالبس حماية أوقفازات أو
1
كثر خالل أي 24ساعة.
▪ الذين كانوافي حيز 6أقدام من الحالةالمصابةلمدة 15دقيقة أو أ
نشورةعلى https://covid-19.acgov.org/isolation-
تعليمات الحجرالصحي المنزلي"،ال م
فراد إلى "
 .5تتم إحالة األ
فراد األسرة والشركاء الحميمين و ُمقدمي الرعاية
،quarantineالتيتصفالخطواتالتييتعينعلىالمخالطين من أ
كوفيد.19-األشخاصالمخالطون ومنالمحتمل أنيكونواقدتعرضوا
تشار
ثب اتخا ذهاللحد من ان
المخالطين اآلخرين عن ك
و
كوفيد19-لآلخرين ،حتى إذا كانلدي هم
وسي ةل سهلةلنقل عدوى
فعل،يمكن أنيكونوا
كوفيد ،19-وإذا أصيبوابال
لإلصابةب
أعراضبسيطة.
 .Bيُطلب من األفراد عزل أنفس هم ألن هم مصابون أو من المحتمل أنيكونوا مصابينبكوفيد.19-
كثر منالعناصرالتالية:
ألمر قائمعلى واحد أو أ
و هذا ا
فيد19-
فيروس كورونا (ممايُعرفباسمسارس-كوف)2-تثبت اإلصابةبكو
 .1نتيجة اختبار معملية إيجابيةل
التيت ظهرفيغضون 14يو ًما من المخالطة عنكثبلشخص كان مصابًا
كوفيد19-
افق مع
التيتتو
 .2العالمات واألعراض
فيد 19-أو
أويُعتقد أنه مصاببكو
فيد19-
فردبأنه من المحتمل أنيكون مصابًابكو
 .3إخطار ُمقدم رعايةصحيةلل
فيروس
نشر عدوىال
كوفيد19-يمكن أني
فس هم ألن الشخص المصاب أوالمحتمل إصابتهب
فراد العزل الذاتي ألن
يُطلب من األ
كوفيد.19-
تشار
فراد المصابين عن اآلخرينللحد من ان
فصل العز ل هؤالء األ
لآلخرين .وي
يتمالتأكد من عدم
تبا كافة اإلرشاداتالواردةفي األمر حتى
فيذالعزلفي مسكن واع
نفسهمتن
لبين بعزل أ
يتعين على األفراد المطا
.C
كوفيد19-بنا ًء على المعايير التالية:
تشار
يلةلخطر ان
كون هموس
فاضلدرجة الحرارة والحمى دون
في ،و هو األمر الذييُعرفبأنه انخ
 .1مروريوم واحد (24ساعة) على األقل من التعا
فس أو األعراض األخرى؛ و
تحسن حالةالسعال وضيقالتن
خافضةلدرجة الحرارة والحمى و
تخدام األدويةال
اس
ى األقلمنذ بدء ظ هور األعراض؛ أي هماأبعد.
مرور  10أيامعل
فس هم لمدة  10أيام من
تبار إيجابية ولكن الت ظهرعلي هم أعراض عزل أن
 .2يتعينعىل األفراد الذينيحصلون علىنتيجة اخ
شخيص إيجابي.
تبارت
تاريخ أول اخ
نشأةصحية أو
فردبالبقاءفي م
الحتجازالمدني أو مطالبةال
ضافية ،وهو مايشمل ا
تخاذ إجراءات إ
يتعين على المسؤولالصحي ا
فرد الذييخضعلهذا األمرينت هك أو اليمتثلل هذا األمر.يعد انت هاك هذا األمر أيضًا
مكان آخر،لحماية صحة السكان إذا كان هذا ال
السجن أوالغرامةأو كلي هما.
يعاقبعلي هاب
جنح ة
بهذا صدر األمر:

(موقعبخطاليد)
د/نيكوالس ج .موس
المسؤولالصحي ،مقاطعة أالميدا
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لتراكمييصل
لصحية أو موظف اإلصالحيةالذي كان مخالطلحالة مصابةفي حيز  6أقدام،حتىلو كانالتعرض ا
نفيذ هذا األمر ،اليعتبر موظفالرعاية ا
 1بغرضت
لحال ةالمصابة.
ناسبة طوال مدةمخالطة ا
شخصية ال م
يقةفياليوم،بأن هقدخالطالحالةالمصاب ة عن كثب إذا كانيرتدي معداتالحماية ال
إلى  15دق
في حالةالطوارئ ُ --معدلفي 21/21 /10
فيد : 19-أمر الصحة العامةبالعزلالصحي
صحللسيطرةعلى كو
أمر المسؤول ال ي
فحة  2من 2
ص

