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 الصادر عن مسؤول الصحة 12b-20 األمر رقم

 في مقاطعة أالميدا الذي يسمح ببعض التجمعات القائمة على المركبات عالية التنظيم

 
 2020سبتمبر  11تاريخ األمر: 

 

انتهاك هذا األمر أو عدم االمتثال له جنحة يعاقب عليها بالغرامة، أو السجن، أو بهما معًا.  يُرجى قراءة هذا األمر بعناية.  يعد 

( من قانون عقوبات 1)أ() 148، 69، وما يليه؛ المادتين 120295)قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورنيا، القسم 

 كاليفورنيا(

 

ً  لسلطة قانون الصحة والسالمة بوالية كاليفورني ، قرر مسؤول الصحة في 120175،   101085،  101040ا، األقسام وفقا

 مقاطعة أالميدا )"مسؤول الصحة"(:  
 

-20الصادر عن مسؤول الصحة  2020أغسطس  28ال يحل هذا األمر محل أمر   تعديل أمر االحتماء داخل المبنى. .1

14c أمر االحتماء داخل المبنى"(.  بدالً من  الذي يوجه جميع األفراد إلى االحتماء داخل المبنى وعدم الخروج منه"(

"( في 19-)"كوفيد 2019ذلك، في ضوء التقدم الذي تم إحرازه في إبطاء انتشار مرض فيروس كورونا المستجد 

مقاطعة أالميدا )"المقاطعة"( واالعتراف بأنه مع دخول أمر االحتماء داخل المبنى شهره السابع أصبحت بعض منافذ 

ية أكثر أهمية، حيث يقوم هذا األمر بتعديل طفيف في أحكام نظام االحتماء داخل المبنى للسماح األنشطة المجتمع

ببعض التجمعات القائمة على المركبات عالية التنظيم.  تم تصميم هذه اإلجازة المدروسة لتلك األنشطة للحفاظ على 

في المقاطعة  19-في حاالت كوفيدمعدل منخفض للغاية من حدوث االختالط من شخص آلخر لمنع حدوث زيادة 

والمقاطعات المجاورة. سيتم تقييم األنشطة المسموح بها بموجب هذا األمر على أساس مستمر وقد تحتاج إلى تعديل 

 في المستقبل.   19-إذا تغيرت المخاطر المرتبطة بكوفيد

 

المقاطعة في االحتماء في أماكن ويتمثل الهدف األساسي من هذا األمر في ضمان استمرار سكان   النية والغرض. .2

والتخفيف من التأثير على تقديم خدمات الرعاية الصحية الحيوية، مع السماح بإضافة  19-إقامتهم إلبطاء انتشار كوفيد

.  8محدودة لبعض التجمعات القائمة على المركبات عالية التنظيم األقل خطورة، على النحو المحدد أدناه في القسم 

ع أحكام هذا األمر لتفعيل هذه النية.  ال يُسمح بمثل هذه التجمعات القائمة على المركبات عالية التنظيم يجب تفسير جمي

بينما يواصل مسؤول الصحة تقييم  19-إال في ظل ظروف مصممة لمواصلة التقدم المحرز في إبطاء انتشار كوفيد

ف موصوفة في هذا األمر وفي أي إرشادات صادرة ، حيث أن هذه الظرو19-قابلية االنتقال والشدة السريرية لكوفيد

( من وقت آلخر.  يشكل عدم االمتثال ألي من أحكام هذا ACPHDعن إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا )

 األمر تهديدًا وشيًكا ومهددًا للصحة العامة، ويشكل إزعاًجا عاًما، ويعاقب عليه بالغرامة أو السجن أو بهما معًا.

 

في مجتمع المقاطعة بشكل كبير؛ دليل  19-تم إصدار هذا األمر بناًء على أدلة تفيد باستمرار انتقال كوفيد  التعليل. .3

على االنتقال من شخص بدون أعراض أو أعراض عن طريق الرذاذ التنفسي والهباء الجوي؛ األدلة العلمية وأفضل 

على وجه  19-انتقال األمراض المعدية بشكل عام وكوفيد الممارسات فيما يتعلق بأكثر األساليب فعالية إلبطاء

التحديد؛ دليل على أن العمر والحالة والصحة لجزء كبير من سكان المقاطعة معرضة لخطر حدوث مضاعفات 

؛ والمزيد من األدلة على أن اآلخرين، بما في ذلك األشخاص 19-صحية خطيرة، بما في ذلك الوفاة، بسبب كوفيد

ً و بين  19-األشخاص األصحاء، معرضون أيًضا لخطر تداعيات خطيرة.  نظًرا لتفشي مرض كوفيداألصغر سنا

عامة الناس، والذي أقرت منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة عالمية، هناك حالة طوارئ صحية عامة في جميع أنحاء 

ال تظهر عليهم  19-لمسبب لكوفيدالمقاطعة.  ومما يزيد المشكلة سوًءا أن بعض األفراد الذين يصابون بالفيروس ا

أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة، مما يعني أنهم قد ال يدركون أنهم يحملون الفيروس وينقلونه لآلخرين.  ألنه 

حتى األشخاص الذين ليس لديهم أعراض يمكن أن ينقلوا العدوى، وألن األدلة تظهر أن العدوى تنتشر بسهولة، فإن 

ة وغيرها من التفاعالت الشخصية المباشرة أو غير المباشرة يمكن أن تؤدي إلى انتقال التجمعات غير المنضبط

الفيروس الذي يمكن الوقاية منه.  تظهر األدلة العلمية أنه في هذه المرحلة من حالة الطوارئ، ال يزال من الضروري 

ضعفًا؛ )ب( الحيلولة دون إرهاق نظام االستمرار في إبطاء انتقال الفيروس للمساعدة في )أ( حماية الفئات األكثر 
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الرعاية الصحية؛ )ج( منع الحاالت الصحية المزمنة طويلة األمد، مثل أمراض القلب واألوعية الدموية، والكلى، 

 والجهاز التنفسي وفقدان األطراف بسبب تخثر الدم؛ و)د( منع الوفيات.

 

ى اآلن بخصوص حالة الطوارئ الصحية العامة هذه إلى أدت الجهود الجماعية المبذولة حت  حاالت داخل المقاطعة. .4

سبتمبر  10إبطاء مسار الفيروس، لكن حالة الطوارئ والمخاطر المصاحبة للصحة العامة ال تزال كبيرة.  اعتباًرا من 

وفاة.  يستمر العدد التراكمي للحاالت  حالة 320وفي المقاطعة  19-حالة مؤكدة من كوفيد 19،819، هناك 2020

ؤكدة في الزيادة، على الرغم من تباطؤ معدل الزيادة في األيام التي سبقت هذا األمر.  تشير الدالئل إلى أن القيود الم

المفروضة على التنقالت ومتطلبات التباعد االجتماعي التي تفرضها أوامر االحتماء داخل المبنى المسبقة تبطئ من 

لمؤكدة عن طريق الحد من التفاعالت بين الناس، بما يتوافق مع األدلة معدل الزيادة في االنتقال المجتمعي والحاالت ا

 العلمية على فعالية تدابير مماثلة في أجزاء أخرى من البالد والعالم.  

 

(، وإدارة الصحة العامة CDCإرشادات مسؤول الصحة، ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) .5

ر بعد إصدار توجيهات جوهرية من مسؤول الصحة، ومراكز السيطرة على يأتي هذا األم (.CDPHبكاليفورنيا )

األمراض والوقاية منها، وإدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، ومسؤولين آخرين عن الصحة العامة في جميع أنحاء 

المماثلة وقيود  الواليات المتحدة وحول العالم، بما في ذلك التبني الواسع ألوامر فرض متطلبات التباعد االجتماعي

.  سيستمر مسؤول الصحة في تقييم الوضع سريع التطور وقد يعدل هذا 19-التنقالت لمكافحة انتشار وأضرار كوفيد

 ، حسب ما تمليه الظروف المتغيرة.19-األمر أو يمدده، أو يصدر أوامر إضافية، تتعلق بكوفيد

 

عن الحاكم  2020مارس  4عالن حالة الطوارئ الصادر في تم إصدار هذا األمر وفقًا إل  تأسيس األوامر واإلعالنات. .6

  5و 1غافين نيوسوم، ويتضمن ذلك باإلحالة؛ إعالنات الطوارئ الصحية المحلية الصادرة عن مسؤول الصحة في 

 10مارس؛ قرار مجلس المشرفين في مقاطعة أالميدا بالتصديق على إعالنات الطوارئ الصحية المحلية الصادر في 

  2020مارس  17؛ قرار مجلس المشرفين بالتصديق على إعالن الطوارئ المحلية الصادر في 2020مارس 

 

عن مسؤول الصحة العامة  2020مارس  19يتم إصدار هذا األمر أيًضا في ضوء األمر الصادر في  أمر من الوالية

على مستوى الوالية على األنشطة بالوالية )"أمر االحتماء داخل المبنى من الوالية"(، والذي وضع قيودًا أساسية 

 19من الحاكم الصادر في  N-33-20التجارية غير السكنية، سارية حتى إشعار آخر، باإلضافة األمر التنفيذي 

 N-60-20الذي يوجه سكان كاليفورنيا التباع أمر االحتماء داخل المبنى من الوالية واألمر التنفيذي  2020مارس 

ذي يوجه مسؤول الصحة العامة بالوالية لوضع معايير لتحديد ما إذا كان، وكيف، في وال 2020مايو  4الصادر في 

ضوء الظروف المحلية، يجوز لموظفي الصحة المحليين تنفيذ تدابير الصحة العامة األقل تقييدًا من توجيهات الصحة 

في قضية جيش ضد كاليفورنيا العامة على مستوى الوالية.  يتم إصداره أيًضا في ضوء الموقف الذي اتخذته والية 
)وفقًا محكمة مقاطعة الواليات المتحدة للمنطقة المركزية بكاليفورنيا( حيث افترض الحاكم  cv 00755 20نيوسوم، 

 أن مثل هذه التجمعات بالسيارات يمكن أن تحدث بموجب أمره باعتبارها بديلة قائمة على "تقنية ".   

 

األفراد الذين يعيشون حاليًا، أو يعملون، أو يزورون ضمن المقاطعة االستمرار في يُطلب من جميع  القابلية للتطبيق. .7

اتباع نظام االحتماء داخل المبنى الحالي.  باإلضافة إلى اإلعفاءات المدرجة على النحو المحدد في أمر االحتماء داخل 

ئمة على المركبات عالية التنظيم على المبنى، يجوز لألفراد داخل المقاطعة أيًضا المشاركة في بعض التجمعات القا

 أدناه.  8النحو المحدد في القسم 

 

 التعريفات واإلعفاءات. .8
 

a.  ألغراض هذا األمر، فإن التجمع القائم على المركبات عالي التنظيم هو تجمع حيث يظل كل مشارك طوال

التجمع بأكمله، باستثناء المضيف والموظفين واألمن، باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً هنا، في 

األخرى وحيث يكون مركبة مغلقة بالكامل ومركبة متوقفة على بعد ستة أقدام على األقل من المركبات 

جميع ركاب كل مركبة مغلقة أعضاء في منزل واحد.  للتوضيح، ال يشتمل بند المركبة المغلقة على دراجة 
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نارية، أو سيارة مكشوفة ذات سقف مفتوح، أو أرضية خلفية مفتوحة لشاحنة صغيرة، أو مركبة بدون 

 أبواب، أو دراجة.  

 

لى سبيل المثال ال الحصر، العروض المباشرة.  ألغراض هذا تشمل التجمعات القائمة على المركبات، ع

المجموعات الموسيقية، أو المسرحية، أو الفنية، والمحاضرات  األمر، يشمل مصطلح "العروض المباشرة"

والعروض التقديمية، وعروض األفالم، واالحتفاالت الدينية أو غيرها من االحتفاالت الثقافية.   يجب أن 

روض المباشرة باإلرشادات الصادرة عن إدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا، وأي حدث تلتزم جميع الع

مركبة يجب على المضيف تقديم نسخة من خطة العروض  200يخضع لهذا األمر يتضمن أكثر من 

قبل أربعة أسابيع على األقل    VIDRecovery@acgov.orgCOالمباشرة الخاصة بهم للمراجعة على 

العروض المقررة. كحد أدنى، يجب أن تشير الخطة إلى عدد المؤديين وموظفي اإلنتاج، وكيف يلتزم 

المؤدون وموظفو اإلنتاج بارتداء أغطية الوجه، وفحوصات درجة الحرارة / األعراض، والتباعد الجسدي، 

ديين والموظفين خارج مكان التجمع المغلق أو األسرة. سيتم التقليل إلى الحد وكيفية االختالط بين المؤ

 األدنى، وكيفية تقليل مشاركة المعدات، وبروتوكوالت التعقيم والتنظيف.

b.  :يجب أن تلتزم التجمعات القائمة على المركبات بالمتطلبات التالية 

i. .تنظيمي معين يكون مسؤوالً  يجب أن يكون للتجمع مضيف المضيف والموظفون وخطة التجمع

عن ضمان االمتثال لهذا األمر ونظام االحتماء داخل المبنى أثناء التجمع )"المضيف"(.  ال يمكن 

أن يحضر سوى أفراد المنظمة الالزمين لتسهيل التجمع ولضمان االمتثال لهذا األمر 

 )"الموظفين"(.  باإلضافة إلى ذلك، يجب على المضيف:

سيارات، اطلب طاقًما أمنيًا مقدًما من وكالة  10التي تضم أكثر من  في حالة التجمعات .1

إنفاذ القانون المحلية ذات االختصاص األساسي لموقع الحدث )"الوكالة"( وادفع تكاليف 

معقولة على النحو الذي تحدده الوكالة.  إذا رفضت الوكالة توفير مثل هذا اإلجراء 

ول على إجراء أمني خاص كاٍف لضمان األمني، يكون المضيف مسؤوالً عن الحص

االمتثال لألمر ومعالجة أي مشكالت تتعلق بالمرور والسالمة على نفقته الخاصة. يتم 

تحديد مقدار الضمان الالزم من قبل الكيان الذي يوفر اإلجراء األمني ولكن يجب أال 

لتوضيح، إذا يزيد عما يُعتبر ضروريًا للحفاظ على السالمة وضمان االمتثال لألمر.  ل

 كان المضيف يستخدم اإلجراء األمني بالفعل، فيمكنه استخدام ضباط األمن الحاليين.

تطوير وتزويد سلطات إنفاذ القانون المحلية، عند الطلب، بخطة تجمع قائم على  .2

)ج(. يجب أن  8المركبات عالي التنظيم )"خطة التجمع"(، كما هو موضح في القسم 

 كبير في النموذج المرفق بهذا األمر كملحق أ.   تكون خطة التجمع إلى حد

تأكد من التزام المشاركين والموظفين بأمر تغطية الوجه ومتطلبات التباعد االجتماعي  .3

 كما هو موضح في أمر االحتماء داخل المبنى في جميع األوقات. 

ii. .هم تغيير يجب أن يكون ركاب المركبة أفرادًا من نفس المنزل وال يجوز ل  ركاب المركبات

المركبات أثناء التجمع. عالوة على ذلك، ال يُسمح بأكثر من اإلشغال القانوني في السيارة.  ال 

 يعتبر الموظفون واألمن شاغلين للمركبة ويمكن أن يظلوا بالخارج. 

iii. .يجب أن يتم التجمع في مكان خارجي كبير بما يكفي الستيعاب متطلبات التباعد من هذا   الموقع

ر االحتماء داخل المبنى على سبيل المثال موقف سيارات أو مساحة مماثلة.  باإلضافة األمر وأم

إلى ذلك، يجب أن يكون التباعد بين المركبات كافيًا للسماح بالدخول والخروج في حاالت 

الطوارئ.  يجب أن يضمن الموقع استبعاد غير المدعوين، ولكن يمكن تحقيق هذا المطلب عن 

لم يكن الموقع ملًكا للمضيف، فيجب على المضيف تزويد مالك العقار الخاص  طريق األمن.  إذا

بالموقع بخطة التجمع والحصول على إذن كتابي أو اتفاقية الستخدام موقع يقر على وجه التحديد 

 باستالم خطة التجمع.

iv. .قع. يجب أن يستمر التجمع عن طريق الدعوة فقط، مع تقييد الحد بحجم سعة المو  الدعوة فقط 

v. .ساعات.  3مركبة وال يمكن أن يزيد عن  400يقتصر كل تجمع على ما ال يزيد عن   التقييدات 

أرسلبريدالكترونيإلى:COVIDRecovery@acgov.org
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vi. .في حالة فتح أي من نوافذ المركبة، يجب على جميع ركاب المركبة ارتداء غطاء للوجه   النوافذ

 وفقًا ألمر تغطية الوجه.  

vii. .8باستثناء ما هو منصوص عليه الستخدام الحمام في القسم  االلتزام باستثناءات المركبة(b)(x) ،

للحصول على امتيازات تم شراؤها مسبقًا، أو لحاالت الطوارئ، ال يجوز لركاب المركبة الخروج 

من السيارة إال إذا منح المضيف إذنًا صريًحا بذلك لفترة وجيزة من الزمن.  يجب أن يقتصر هذا 

في كل مرة.  للتوضيح، ال يمكن للركاب استخدام وقتهم خارج المركبة  اإلذن على مركبة واحدة

 للتفاعل مع ركاب المركبات األخرى.   

viii. .يجب أن يتوافق التجمع مع المتطلبات العامة للوالية القضائية التي يحدث فيها،   القانون المحلي

ب تزويد السلطات بما في ذلك أي برنامج تصريح تم إنشاؤه من قبل الوالية القضائية.  يج

 )ج(.  8القضائية التي تتطلب عملية تصريح بنسخة من خطة التجمع كما هو موضح في القسم 

ix. .يجوز للمضيف تقديم امتيازات بشأن الطعام، أو الشراب أو عناصر أخرى )يشار   االمتيازات

ادات مقدمة من إليها مجتمعة باسم "االمتيازات"( وفقًا للشروط الواردة في هذا األمر وفي أي إرش

من وقت آلخر.  ال يجوز بيع أو تبادل  ACPHDإدارة الصحة العامة في مقاطعة أالميدا 

االمتيازات في مركبة أحد الحاضرين.  ال يجوز بيع االمتيازات إال عن طريق الطلب المسبق 

 10لالستالم في المواعيد المحددة للحد من وقت الخروج من المركبة.  ال يُسمح ألكثر من 

أشخاص باالنتظار في الطابور الستالم االمتياز في نفس الوقت.  يحظر بيع المشروبات الكحولية.  

يجب أن تظل أي عناصر أو طعام وما يتصل به من نفايات يجلبها ركاب المركبة أو يتم شراؤها 

 من منصة االمتيازات في السيارة، ليتم التخلص منها في مكان إقامة ركاب المركبة. 

x. إذا قام مضيف التجمع بتوفير الحمامات أثناء الحدث، فيجب تعقيم الحمامات كل ساعة   مات.الحما

من قبل المضيف أو الموظفين.  يجب على المضيف، بمساعدة اختيارية من الموظفين، إنشاء نظام 

طابور يلتزم بمتطلبات التباعد االجتماعي كما هو موضح في أمر االحتماء داخل المبنى والذي 

أشخاص باالنتظار في  10ف عليه المضيف أو الموظفون بشكل فعّال.  ال يُسمح ألكثر من يشر

الطابور في نفس الوقت. يجب على المضيف أيًضا توفير معقم لليدين أو محطة لغسل األيدي 

 لمستخدمي الحمامات.

c. .قبل أسبوع واحد يجب تقديم خطة التجمع عند الطلب، إلى سلطات تطبيق القانون المحلية   خطة التجمع

على األقل من الحدث بغض النظر عما إذا كانت قد وافقت على توفير األمن.  يجب أيًضا تقديم خطة التجمع 

مسبقًا لكل مدعو وللوالية القضائية المحلية إذا كانت هذه الوالية القضائية لديها عملية تصريح، أو عند 

لنموذج المرفق بهذا األمر كملحق أ. كما يجب كذلك الطلب.  يجب أن تكون خطة التجمع إلى حد كبير في ا

 نشر خطة التجميع بشكل مرئي في موقع التجمع ويجب أن تتضمن ما يلي، حسب االقتضاء

i.  معلومات االتصال الخاصة بالمضيف، بما في ذلك رقم الهاتف الخليوي وعنوان البريد

 اإللكتروني؛

ii.  أثناء التجمع؛ العدد اإلجمالي لألفراد الذين سيقدمون الخدمات 

iii. كيف سيحد من عدد المركبات التي يمكنها دخول الموقع المحدد للحدث؛ 

iv.  كيف سيسمح ترتيب المركبات بمسافة ستة أقدام من بعضها البعض وفي جميع األوقات؛ 

v.  كيف سيسمح ترتيب المركبات بالتباعد بين المركبات بما يكفي لمخرج الطوارئ؛ 

vi. ألمن التجمع بحيث يُسمح فقط لشاغلي مركبة واحدة كيف سيراقب المضيف والموظفون وا

 بالخروج من سيارتهم في كل مرة أثناء التجمع )باستثناء استخدام الحمام وحاالت الطوارئ(؛

vii.  كيف سيضمن المضيف والموظفون واألمن بقاء الحاضرين في مركباتهم إال في ظل الظروف

 ؛ ACPHDالعامة في مقاطعة أالميدا  المصرح بها بموجب هذا األمر أو إرشادات إدارة الصحة

viii.  إذا أمكن، كيف سيراقب المضيف أو الموظفون طابور االنتظار في الحمامات لضمان تلبية

 أشخاص في الطابور؛   10متطلبات التباعد االجتماعي وعدم انتظار أكثر من 

ix.  إذا أمكن، كيف سيضمن المضيف أو الموظفون تطهير الحمامات بين االستخدامات؛ 

x.  ،إن أمكن، كيف سينظم المضيف أو الموظفون تدفق الحاضرين في االمتيازات، على سبيل المثال

 الطلب المسبق عبر اإلنترنت واالستالم في الوقت المحدد؛ و 
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xi.  .في حالة توفير األمن الخاص، اسم الشركة األمنية وكيف سيضمن األمن االمتثال لهذا األمر

للتوضيح، إذا كان المضيف يستخدم اإلجراء األمني بالفعل، فيمكنه استخدام ضباط األمن الحاليين 

 وتحديد هؤالء الموظفين. 

d. .يعتبر حضور التجمع القائم على المركبات عالي التنظيم نشاًطا خارجيًا على النحو   النشاط األساسي

 المحدد من قبل أمر االحتماء داخل المبنى. 

e. يُعد السفر بغرض الحضور والعودة من تجمع قائم على المركبات عال التنظيم بمثابة سفر   ساسي.السفر األ

 أساسي على النحو المحدد من قبل أمر االحتماء داخل المبنى. 

 

، يطلب مسؤول الصحة من 101029وقسم قانون الصحة والسالمة  41601و 26602وفقًا لقسمي قانون الحكومة  .9

الشرطة في المقاطعة ضمان االمتثال لهذا األمر وإنفاذه.  يشكل انتهاك أي حكم من أحكام هذا  الشريف وجميع رؤساء

 األمر تهديدًا وشيًكا وخطًرا على الصحة العامة، ويشكل إزعاًجا عاًما، ويعاقب عليه بالغرامة أو السجن أو بهما معًا.

 

وسيظل ساريًا حتى يتم تمديده  2020سبتمبر  14افق صباًحا في اليوم المو 8:00يصبح هذا األمر ساريًا في الساعة  .10

 .أو إلغاؤه أو استبداله أو تعديله كتابةً من قبل مسؤول الصحة

 

أوك ستريت، أوكالند،  1221( متوفرة في مبنى إدارة المقاطعة في 1يجب أن تكون نسخ هذا األمر على الفور: ) .11

( ٌمقدمة ألي فرد 3(؛ و)acphd.orgالعامة بالمقاطعة ) ( منشورة على موقع إدارة الصحة2؛ )94612  كاليفورنيا

 من الجمهور يطلب نسخة من هذا األمر.

  

إذا تم اعتبار أي حكم من أحكام هذا األمر أو تطبيقه على أي شخص أو ظرف غير صالح، فلن يتأثر باقي األمر، بما  .12

ري المفعول والتأثير بالكامل.  ولهذا في ذلك تطبيق هذا الجزء أو الحكم على أشخاص أو ظروف أخرى، وسيظل سا

 الغرض، فإن أحكام هذا األمر قابلة للفصل.

 

 وبهذا أمرنا:

 

 

 
_______________________________ 

 2020سبتمبر  11بتاريخ:     (Kathleen Clanon, MD) كاثلين كالنون، دكتوراة في الطب

 نائب مسؤول الصحة في مقاطعة أالميدا
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