
   
 

 03- 21 رقم الصحة أمر مسؤول 

 عاّمةال أماكن العمل واألماكنفي  الوجه غطاء الرتداء  مسؤول الصحة في مقاطعة أالميداأمر من 

 

ءة هذا يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو  ذا األمر أو عدم االمتثال له جنحة  يعتبر انتهاك هاألمر بعناية. حيث  يرجى قرا
 ، وقانون العقوبات في كاليفورنيا120295، 120175ليفورنيا، المادة قانون الصحة والسالمة في كا)بموجب بكليهما. 

 (( 148a)()1، 69المادة 

 2021أغسطس آب/   3ص،  12:01 الساعة تاريخ سريان المفعول:

هذا األمر من كافة   :األمرملخص  ة من أماكن العمل المناطقالوجه في  غطاءارتداء  مقاطعة أالميداضمن  األفراد يطلب    المغلق
   الوجه لجميع األفراد الذين يدخلون إليها. غطاءر الشركات بأن توف، ويوصي محدودة إعفاءات، مع واألماكن العامة

 

هذا و  ينتشر في المقاطعة.    SARS-CoV-2 B.1.617.2دلتا //    //ومتحور فيروس    2021بريل  منذ أ:  خلفية األمر يعتبر 
من انتشار  ذات مكونات متعددةللنتقال بدرجة كبيرة في األماكن المغلقة ويتطلب استراتيجيات وقائية    قابلا   المتحور .   هللحد 

معدالت الو من  من    تلقيحعلى الرغم  دلتا.     العدوى داخل المجتمع بسبب متحورالمرتفعة، فإن المقاطعة تشهد مستويات كبيرة 
ين ملقحين، فإن معدل اإلصابة بين األشخاص الملقحبين السكان غير ال  أكبر  19-اإلصابة بمرض كوفيد   خطر  يعتبروفي حين  

 بالكامل آخذ في االزدياد.   

 

مقلقة   زيادةأيضاا  كما تشهد مقاطعة أالميدا  ين.  ملقحخاصة بين األشخاص غير الات، و حاالت الدخول إلى المستشفي  وقد ازدادت
 األخرى.   الجماعية  المعيشةطويلة األجل وفي أماكن ين والمقيمين في مرافق الرعاية الحاالت بين الموظففي 

 

ا  المرخصة  19-ضد كوفيد لقاحات  الإن   الواليات  آمنة وفعالة إلى حد  في  هذه اللقاحات الحماية لألفراد   كبير.لمتحدة  وتوفر 
للسيطرة كية  يروالوفاة، وتوصي بها المراكز األمالمستشفى،    إلى  الدخول، وحاد ال  19-كوفيد ضد مرض    والمجتمعات، وخاصةا 

)   على من   وذلك لجميع السكان المصرح لهم (  CDCاألمراض والوقاية منها  ها  الوالق    بتلقّي والدواء في  إدارة الغذاء  يات  بل 
 المتحدة.  

 

تتوفر اللقاحات لجميع األشخاص الذين و  ع األشخاص المؤهلين في المقاطعة. جمي  تلقيحبضرورة  الصحة بشدة    يوصي مسؤول
عن   أعمارهم  الحصول على لقاح  كما  سنة.     12تزيد  حول  مقاطعة    19-كوفيد تتوفر معلومات  الرابط:   أالميدا على  في 

. 19.acgov.org/vaccines-https://covid 

 

دلتا، أوصى مسؤول الصحة بأن يرتدي األشخاص  العدوى بمتحور  ، وفي ضوء الزيادة الواضحة في  2021يوليو  تموز/    16في  
مة المغلقة.  الكماماتون بالكامل  ملقحال والوقاية   ، أصدرت مراكز السيطرة على األمراض2021  وليوي  27وفي   في األماكن العا

ين المصابين بمتحور  ملقحأدلة جديدة على أن األشخاص ال  بالنظر إلى وجود ين بالكامل،  ملقحتوجيهات محدثة لألشخاص ال  منها
 توصي  بالتالي،و أخرى. بمتحوراتين المصابين ملقحشخاص المن األ لنقل العدوى لآلخرينأكثر عرضة يمكن أن يكونوا دلتا 

ين وأولئك الذين لم يتم ملقحغير ال  إلى جانبين بالكامل ــ  ملقحاألشخاص ال  اآلن مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها

https://covid-19.acgov.org/vaccines


   
 

مة المغلقة.هم بالكامل بعد ــ بارتداء  تلقيح مة في األماكن العا مة في الصحة الع  ، أصدرت إدارة2021  يوليوتموز/    28في    الكما ا
ها  كز السيطرة على األمراضاالوجه بما يتماشى مع توصية مر  غطاءستخدام  ال  إرشاداتكاليفورنيا   شمولية بشأن    والوقاية من

مة المغلقة في جميع الواليات  الوجه في   غطاءارتداء   ين بالكامل  ملقحبأن يرتدي األشخاص ال  اإلدارةوتوصي  .  األماكن العا
مة ا مة في األماكن العا مة في األماكن  تلقيحأولئك الذين لم يتم  و  ينملقحكما تشترط على غير ال،  لمغلقةالكما هم بالكامل ارتداء الكما

 .العامة المغلقة

 

 إدارة وتوصي    .19-فيد مرض كو  لصغيرة محركاا رئيسياا النتقالالتجمعات افي  األسر و انتقال العدوى بين  استمرار  أيضاا  يعتبر  
مة في كاليفورنيا  الصحة الشديد والذين    19-كوفيد بمرض    الذين لديهم خطر أكبر لإلصابة  ،ين بالكاململقحاألشخاص ال  العا

مامة  ، يقيمون مع أشخاص آخرين هذه    حتى في   بارتداء الك مة  المنزل أو في أماكن خاصة أخرى. وتعد  ها إذا   خصوصاا توصية 
 هم بالكامل.  قيحتلأو لم يتم ين ملقحغير ن كان المقيمون اآلخرو

 

هو أقل  ة أيضاا بالكمامات الوجه، والمعروف  غطاءل  إّن االستخدام الشامل ها تأثيراا بشكل فوري و  ة تعطيلا ضافياإل  اتجراءاإل،    أكثر
من انتشار متحور من استراتيجية  و .(دلتا)  19-كوفيد   يمكن اتخاذه للحد  هذا األمر جزءاا  العمل المستمر للشركات  دعم  يشكل 

 والمدارس.    والفعاليات

 

طوره  مسؤولوسيواصل   مة مع ت هذا األم، وقد يعدّ االصحة تقييم حالة الصحة العا -كوفيد ر، أو يصدر أوامر إضافية تتعلق بل 
 تمليه الظروف المتغيرة.  بحسب ما 19

 

  



   
 

 األمر

، فإن مسؤول الصحة 120175و  101085و   101040قانون الصحة والسالمة في كاليفورنيا ومواده رقم بموجب سلطة 
 في مقاطعة أالميدا )"مسؤول الصحة"( يأمر ما يلي:

 

هذا األمر بخلف ذلكباستثناء ما   .1 الوجه    غطاءالستخدام    2021يونيو    حزيران/  28، يستمر تطبيق إرشادات  يذكر في 
 ، الصحة العامة في كاليفورنيا  إدارةالصادرة عن 

  (coverings.aspx-face-for-19/guidance-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID )
 أالميدا.في جميع أنحاء مقاطعة وذلك من وقت آلخر،  ايمكن تعديله لتيوا

 
هذا األمر ب .2 ــ في كافة األماكن    تلقيحالنظر عن حالة ال  الوجه فوق الفم واألنف ــ بغضّ   غطاءضرورة ارتداء  يوعز 

مة والمواقع المغلقة التجزئة    المكاتب ومتاجروالتجمعات وأماكن العمل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:    العا
المؤتمرات والمناسبات والدوائر  والمطاعم والبارات و ومراكز   الحكومية المحلية المسارح ومراكز الترفيه العائلية 

 لجمهور. ل وتلك التابعة للوالية التي تقدم الخدمات
 

األماكن    شغلوغيرهم من المسؤولين عن    المواقع والجهات المضيفة  شغل  والقائمين علىيجب على األفراد والشركات   .3
 : القيام بما يلي  العامة المغلقة

 
هذه األماكن بارتداء  مطالب • مرتادي   النظر عن حالة  ، بغضّ في كافة األماكن المغلقةلوجه  ا  غطاءة جميع 

  لديهم، تلقيحال
  دخول لألماكن المغلقة إلعلم جميع المرتادينع نقاط البنشر الفتات واضحة وسهلة القراءة في جمي  القيام •

مامةمتطلبات ب  . ارتداء الك
 

مة المغلقة مدعوون بشدة لا   وإنّ  هالوجه  ا  غطاءتوفير  لمسؤولين عن األماكن العا   .مجاناا لألفراد المطلوب منهم ارتداؤ
 

 التالية: الحاالتلوجه في ا غطاءيُطلب من األفراد ارتداء  : الاإلعفاءات .4
 

هم في مكتب أو غرفة مغلقة،  •  أثناء العمل بمفرد
 اب، لطعام و/أو الشرل الفعلي تناولالأثناء  •
 االستحمام في أحد مرافق اللياقة البدنية،أثناء السباحة أو  •
خدمة طبية أو تجميلية فيأثناء الحصو • إزالة غطاء الوجه بشكل مؤقت    بما يستلزمالرأس أو الوجه    ل على 

 الخدمة. للقيام بهذه

 :، في الحاالت التاليةباإلضافة إلى ذلك

والرياضات   والجوقات الدينية  يمكن للمؤديّن في المناسبات الحية المغلقة مثل المسرح واألوبرا والسيمفونيات •
امات    االحترافية من    ع ذلك يجب عليهموم،  باألداء أو المشاركة الفعلية  خلل قيامهمإزالة الكم أن يزيدوا 

 التباعد المكاني بأكبر قدر ممكن عملياا،
امات عند الضرورة للمشاركة في الشعائر الدينية، إزالة  تجمعات الدينية المغلقةيجوز للمشاركين في ال •  الكم
ا  ال يجوز •  المغلقة أللعاب الرياضية الترفيهية الداخلية والصاالت الرياضية ونوادي اليوغا  للمشاركين في 

األلعاب الرياضية المائية )مثل  الفعليةإال أثناء المشاركة    كماماتهم إزالة   ودر  : في  وس السباحة السباحة 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/%20كوفيد-19/guidance-for-face-coverings.aspx


   
 

مة بوغيرها من الرياضات التي تتسبب فيها   (والغطس وكرة الماء على الصحة )على سبيل    محدقخطر  الكما
 المثال: المصارعة والجودو(، 

 ين لديهم إعفاءات طبية أو سلوكية، ، الطلب الذ األماكن المدرسيةفي  •
 الكمامة بسبب خطر التعرض للختناق، ارتداء  عدم ألشخاص الذين تقل أعمارهم عن سنتينيجب على ا •
من حالة طبية أو حالة صحية ع • مامةقلية أو  األشخاص الذين يعانون  ويشمل ذلك   .إعاقة تمنع ارتداء الك

من حالة طبية   مامةاألشخاص الذين يعانون  يكونون فاقدي  أو الذين    لديهم  التنفس  بحيث يعيق ارتداء الك
مامةعلى إزالة  غير القادرين أو الوعي أو عاجزين  دة، دون مساع الك

  السمع، بحيث   في   يعاني من ضعف يتواصلون مع شخص  األشخاص الذين يعانون ضعفاا في السمع أو الذين   •
 درة على رؤية الفم ضرورية للتواصل،الق تعتبر

مامة األشخاص الذين   • اؤهم للك ما على الشخص المرتبط بعملهم،    إلى تشكيل خطر   قد يؤدي ارتد هو    بحسب 
 مل.إرشادات السلمة في مكان العفي المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية أو  الناظمةمحدد من قبل الهيئات 

 
مة: .5 ين بالكامل، وكذلك األشخاص  ملقحالصحة بشدة بأن يرتدي األشخاص ال  مسؤوليوصي    األماكن المغلقة غير العا

في األماكن المغلقة غير العامة عندما يكون هناك   الكمامةكامل،  هم بشكل  تلقيح وأولئك الذين لم يتم  ين  ملقحغير ال
 الشديد.    19-كوفيد إلصابة بمرض  لخطر أكبر في ا   إذا كانوا معرّضينأشخاص من أسر متعددة أو 

 
مراقبةوسيواصل   مؤشرات رئيسية    مسؤول الصحة  هذا تعديل القيود  ب  فيما يتعلقالقرار    التخاذ عدة  المذكورة في 

مبرراا    سيراجع مسؤول الصحة باستمراركما   .األمر (  1)  :استناداا إلىوذلك  ما إذا كان إدخال تعديلت على األمر 
هة    مدى التقدم مواج مرض كوفيد في  التطورات في أساليب واستراتيجيات  2)  في المقاطعة،   19-انتشار  مكافحة  ( 

 . 19-األثر السريري لمرض كوفيد انتقال العدوى و( الفهم العلمي لديناميكيات 3) ،19-ومعالجة مرض كوفيد 
 

هذا األمر وفقاا   .6 ويتضمن ،  2020ارس  م آذار/    4الصادر عن الحاكم غافين نيوسوم في    إلعلن حالة الطوارئصدر 
مارس  1وفقاا إلعلني حالة الطوارئ الصحية المحلية الصادرين عن مسؤول الصحة في  ، وإليه  اإلشارة   5و    آذار/ 

 شرفين في مقاطعة أالميدا بالمصادقة عن مجلس الم  2020  آذار/ مارس  10، والقرار الصادر في  2020  آذار/ مارس
على   بالمصادقة  2020  آذار/ مارس  17المشرفين الصادر في    الطوارئ الصحية المحلية، وقرار مجلس  نيعلى إعل

 الطوارئ المحلية.    حالة إعلن
 

هذا األمر .7 مة في الوالية عن    2020  آذار/ مارس  19لصادر في  ضوء األمر افي    أيضاا   كما صدر  ، مسؤول الصحة العا
مة في كاليفورنيا  ا   ، وإدارةفي الواليةؤول الصحة  مسواللحقة الصادرة عن الحاكم،    اإلرشاداتواألوامر و  لصحة العا

مة رة: إرشادات إدا، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصرفي كاليفورنيا العلقات الصناعية وإدارة في   الصحة العا
قيوداا أن يعتمد  مسؤول الصحة  ل  يمكنالوجه.     غطاءستخدام  حول ا  2021يونيو  حزيران/    28الصادرة في    ورنياكاليف

مة   ضرورية للتحكم في حالة الطوارئ    والتي تعد المقاطعة،  بهذه    خاصةوظروف    للتصدي لوقائعومتطلبات أكثر صرا
طورها ضمنا مة عند ت هذا األمر الصادر عن مسؤول  المقاطعة والمنطقة.  لصحية العا وفي حال وجود تعارض بين 

مة صادر عن الوالية فيما يتعلق بمرض كوفيد    يتم تطبيق أحكام األمر   ،19-الصحة في المقاطعة وأي أمر للصحة العا
ةا   . األكثر صرام

 
هذا األمر يشكلألي    إن عدم االمتثال .8 عاماا،    باشراا على الصحة العامة، ويشكل ضرراا وخطراا م  كبيراا تهديداا     من أحكام 

 السجن أو بكليهما.   بويعاقب عليه بالغرامة أو 
 

هذا األمر حيّز التنفيذ عند  .9 ويبقى مفعوله نافذاا حتى  ،  2021 أغسطسآب/  3يوم  من صباح   12:01الساعة   يدخل 
  الصحة. بل مسؤولمن ق   كتابياا أو إلغاؤه أو تعديله  يتم إبطاله



   
 

 
شارع    1221  في  الواقع  في مبنى إدارة المقاطعة  أن تتوفر(  1) ما يلي:، يتم على الفور  هذا األمر  من  نسخلل  بالنسبة .10

مة في إل  اإللكتروني  موقعالعلى    أن تنشر(  2)  ،94612  أوك، أوكلند، كاليفورنيا    المقاطعة:   دارة الصحة العا
(19.acgov.org/index.page-https://covid) ،  (3و  )هذا األمرم  فرد ألي    أن تتوفر   .ن الجمهور يطلب نسخة من 

 
هذا األمر أو تطبيقه على أي شخص أو ظرف .11   بقية   ذلك ال يؤثر على  ، فإنمعين باطلا   إذا اعتبر أي حكم من أحكام 

 نفاذه على أشخاص آخرين أو ظروف أخرى، ويستمر سريانه و  البند األمر، بما في ذلك تطبيق ذلك الجزء أو    أحكام
هذا  وتحقيقاا  بالكامل.   للفصل. قابلةا   األمر تعتبرلهذه الغاية، فإن أحكام 

  وعليه صدر األمر:
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