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رقم واحد وستون ()2020
و
أمر طوارئ الصحة العامة  -الثالث
المرحلة األولى من تخفيف بعض القيود المؤقتة الناجمة عن فيروس كورونا المتجدد (كوفيد)19-

أهمية اإلصدار
أعلنت في  12أذار /مارس 2020 ،وجود حالة طوارئ في الكومنولث ناجمة عن انتشار مرض كورونا المستجد
(كوفيد )19-وهو مرض مع ٍد يمثل تهديدًا للصحة العامة .في هذا األمر حظرت سفر موظفي الوالية إلى خارج الوالية مع بعض
االستثناءات المحدودة .في اليوم التالي ،قمت بإغالق جميع المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر لمدة أسبوعين وبعد
أمرا بحظر المناسبات العامة التي تشمل أكثر من  100شخص على مستوى الوالية وفقًا لتوجيهات مركز
يومين أصدرت ً
السيطرة على األمراض والوقاية منها .في  17أذار /مارس  ،2020أصدرت ومفوض صحة الوالية أمر طوارئ الصحة العامة
األول (األمر الصحي رقم  )1وتم تعديله الحقًا والذي حدد عدد زبائن المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمسارح بعشرة
أشخاص.
في  23مارس  ،2020أصدرت األمر التنفيذي  53وتم بموجبه إغالق بعض األنشطة الترويحية والترفيهية ،والحد من
عمليات البيع بالتجزئة غير األساسية والمطاعم ومرافق الطعام وحظر التجمعات ألكثر من  10أشخاص .كما أغلقت جميع
المدارس من صفوف الروضة حتى الصف الثاني عشر خالل الفترة المتبقية من العام الدراسي األكاديمي ودعوت أهالي
فيرجينيا إلى البقاء في المنازل باستثناء حاالت السفر الضرورية .أسس األمر التنفيذي رقم  ،55والذي صدر في  30مارس
 ،2020لبقاء مؤقت في المنزل باستثناء وظائف الحياة الضرورية ،مع مواصلة الحد من عدد األشخاص في جميع التجمعات
الشخصية إلى  10أشخاص أو أقل .كما أنه أوقف التعليم المباشر ألقل من  10أشخاص في جميع مؤسسات التعليم العالي ،وقيد
بعض الحجوزات في المخيمات المملوكة للقطاع الخاص ،وإغالق جميع الشواطئ العامة باستثناء ممارسة الرياضة وصيد
األسماك.
كان الهدف من هذه اإلجراءات إبطاء انتشار هذا المرض الفتاك والقاتل .كما كانت هذه التدابير القصوى ضرورية إلنقاذ
األرواح .من خالل إصدار أمر البقاء في المنزل وتشجيع التباعد الجسدي والعمل عن بعد وتقييد األعمال والتجمعات ،قمنا بخفض

معدالت انتفال العدوى .كما حالت هذه اإلجراءات من تعرض أنظمة الرعاية الصحية لدينا لإلرباك ،مما وفر لهذه األنظمة ومقدمي
الرعاية الصحية الوقت للحصول على األدوات والموارد الالزمة لالستجابة للفيروس .وبنفس القدر من األهمية ،كانت هذه التدابير
أيضا ضرورية إلعداد فيرجينيا لواقع الحياة الجديد والعمل في خضم جائحة.
اآلن ،يجب علينا تحديد السبيل للمضي قد ًما .في حين يبدو أن جهود وتضحيات فيرجينيا قد أبطأت انتشار الفيروس،
حاضرا .ومن األهمية بمكان أن نبدأ في تخفيف بعض القيود في المرحلة التالية من استجابتنا وأن نبقى
نحن نعلم أنه ال يزال
ً
يقظين وحذرين وثابتين .ال يمكننا التسابق على العودة إلى الحياة التي عشناها قبل الوباء .لن يكون تقدمنا لألمام بالشكل المعتاد.
علينا أن نستمر في ممارسة التباعد الجسدي ومواصلة العمل عن بعد ،قدر المستطاع ،وغسل أيدينا بشكل متكرر وعدم لمس
وجوهنا ووضع غطاء الوجه كلما أمكن .تهدف هذه التدابير ،باإلضافة إلى اإلجراءات الموضحة أدناه ،إلى جعل المساعي
الضرورية خارج منزلك أكثر أمانًا ،ولكن يجب على الجميع ،وخاصة أولئك الذين قد يكونون أكثر عرضة للفيروس أن يفهموا
أننا جميعًا أكثر أمانًا في المنزل.
التوجيه
لذلك ،بموجب السلطة المخولة لي بمقتضى المادة الخامسة من دستور والية فرجينيا ،ألحكام المادة § 44-146.17
ً
وتعزيزا لألمر التنفيذي  ،51وبالسلطة المناطة بمفوض
من قانون والية فرجينيا ،بما ينص عليه أي قانون آخر معمول به،
الصحة بالوالية طبقًا للفقرات  §§32.1-13, 32.1-20و  §35.1-10من قانون فرجينيا ،تم إصدار األمر التالي:

تخفيف قيود األعمال

أ.
.1

جميع الشركات
يجب أن تلتزم أي شركات ،غير مدرجة في هذا القسم ،باإلرشادات الخاصة بجميع قطاعات األعمال التي تم اإلشارة
إليها هنا صراحةً باعتبارها أفضل الممارسات .يوجد هذا التوجيه هنا.
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مطاعم ،مرافق طعام ،قاعات طعام ،مصانع بيرة ،مصانع بيرة صغيرة ،مصانع تقطير ،مصانع نبيذ ،وغرف تذوق
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،أيار /مايو ،2020 ،يجوز للمطاعم ومؤسسات تناول الطعام وقاعات
ً
الطعام ومصانع البيرة ومصانع البيرة الصغيرة ومصانع التقطير ومصانع النبيذ وغرف التذوق تشغيل خدمات
توصيل الطلبات والطلبات الخارجية وتناول الطعام والمشروبات في الهواء الطلق فقط ،شريطة أن تلتزم الشركات
باإلرشادات الخاصة بجميع قطاعات األعمال واإلرشادات الخاصة بقطاعات خدمات المطاعم والمشروبات المدرجة
في المرجع هنا .تتضمن هذه اإلرشادات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يجب أال يتجاوز اإلشغال  ٪50من أدنى مقدار إشغال على شهادة اإلشغال ،متى انطبق ذلك.

ب .ال يجوز جلوس أكثر من  10زبائن في مجموعة واحدة.
ت .يجب وضع الطاوالت التي تجلس فيها مجموعات طعام على بعد ستة أقدام بعيدًا عن الطاوالت األخرى .إذا
كانت الطاوالت غير متحركة فيجب أن تجلس المجموعات على بعد ستة أقدام على األقل.
ث .ال توجد خدمة ذاتية لألغذية (باستثناء المشروبات) ،بما في ذلك التوابل .يجب إزالة البهارات عن
الطاوالت وتوفيرها من قبل الموظفين بنا ًء على طلب العميل .ويجب أن تكون البوفيهات مزودة بخوادم.
بالنسبة لمناطق مشروبات الخدمة الذاتية ،استخدم معدات المشروبات المصممة للتوزيع بطريقة خالية من
التلوث.

ج .يجب إغالق مقاعد البار ومناطق تجمع الزبائن في المطاعم باستثناء أماكن المرور .يمكن استخدام مقاعد
غير مخصصة للبار في منطقة بار خارجية لجلوس الزبائن طالما يتم إتاحة مسافة ستة أقدام على األقل بين
مجموعات الطاوالت.
ح .يجب على الموظفين العاملين في المناطق التي تتعامل مع العمالء وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في
جميع األوقات.
خ .يجب إجراء تنظيف وتطهير دقيق لألسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر كل  60دقيقة أثناء القيام
بالعمل .ويجب تنظيف الطاوالت والكراسي ومجلدات بطاقات االئتمان  /الفواتير في الفترة الفاصلة بين
الزبائن.
د .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
.3

اسواق المزارعين
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن إعادة فتح أسواق المزارعين ،شريطة أن تلتزم
ً
هذه األعمال التجارية باإلرشادات الخاصة بجميع قطاعات األعمال والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع أسواق
المزارعين المدرجة في المرجع هنا .تتضمن هذه اإلرشادات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يُسمح بالتسوق في الموقع ،طالما يتم اتباع إرشادات التباعد الجسدي .القيام بضبط عمليات التشغيل بحيث يتم
تجنب االزدحام أو نقاط التجمع.

ب .يجب على الموظفين والبائعين في مناطق التعامل المباشر مع العمالء وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في
جميع األوقات.
ت .يجب على البائعين توفير محطات تعقيم اليدين أو محطات غسل اليدين للزبائن والموظفين.
ث .يجب إجراء تنظيف وتطهير دقيق لألسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر.
ج .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
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مؤسسات التجارة التقليدية وشركات البيع بالتجزئة غير المدرجة في القسم  ،Cالفقرة ( 1متاجر التجزئة غير
األساسية)
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يجوز ألي تجارة تقليدية وشركات البيع بالتجزئة غير
ً
المدرجة في القسم  ،Cالفقرة  1أن تستمر في العمل ،شريطة أن تمتثل هذه الشركات للمبادئ التوجيهية لجميع
قطاعات األعمال واإلرشادات الخاصة بقطاع البيع بالتجزئة ومؤسسات التجارة التقليدية التي تم دمجها صراحةً هنا.
تتضمن هذه اإلرشادات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يجب أن يكون اإلشغال محددًا بما ال يزيد عن  ٪50من أدنى مقدار إشغال في شهادة اإلشغال.

ب .يجب على الموظفين العاملين في مناطق التعامل مع العمالء وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في جميع
األوقات.
ت .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.

.5

مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضة
اعتبارا من  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية واأللعاب الرياضية
ً
ومراكز الترفيه والمنشآت الرياضية ومرافق الرياضة لألنشطة الخارجية فقط .األنشطة الداخلية ممنوعة .يمكن إجراء
األنشطة الخارجية بشرط أن تمتثل هذه الشركات لإلرشادات الخاصة بجميع قطاعات األعمال والمبادئ التوجيهية
الخاصة بقطاع مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية التي تم دمجها صراحةً باإلشارة إليها هنا .تتضمن هذه
اإلرشادات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يجب أن يبقى الزبائن واألعضاء والضيوف على مسافة  10أقدام على األقل خالل جميع األنشطة.

ب .يجب إغالق أحواض االستحمام الساخنة والمنتجعات الصحية ومنصات الرش ومسابح الرش ونقاط اللعب
التفاعلي.
ت .يمكن فتح حمامات السباحة الخارجية لسباحة اللفات فقط ويجب أن تقتصر على شخص واحد لكل مسار.
ث .يُطلب من الموظفين العاملين في مناطق التعامل المباشر مع العمالء وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في
جميع األوقات.
ج .يجب على أصحاب العمل ضمان تنظيف وتطهير المعدات المشتركة بعد كل استخدام.
ح .يجب على المرافق حظر استخدام أي معدات ال يمكن تطهيرها تما ًما بين االستخدامات (مثل حبل التسلق
وأشرطة التمرين وما إلى ذلك).
خ .يجب على المنشآت توفير محطات تعقيم اليدين أو محطات غسل اليدين للزبائن واألعضاء والضيوف.
د .ال يجوز لجميع األنشطة الخارجية الجماعية أن تشمل أكثر من  10ضيوف أو زبائن أو أعضاء.
ذ .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
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خدمات العناية الشخصية والتزيين الشخصي
اعتبارا من  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن إعادة فتح صالونات التجميل وصالونات الحالقة
ً
والمنتجعات الصحية ومراكز التدليك وصالونات التسمير ومحالت الوشم وأي مكان آخر يتم فيه تقديم خدمات العناية
الشخصية أو التزيين الشخصي ،شريطة أن تلتزم هذه الشركات بالمبادئ التوجيهية لجميع قطاعات األعمال والمبادئ
التوجيهية الخاصة بقطاع العناية الشخصية وخدمات التزيين الشخصي التي تم دمجها صراحةً باإلشارة إليها هنا.
تتضمن هذه اإلرشادات ،على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يجب أال يتجاوز اإلشغال  ٪50من أدنى مقدار إشغال في شهادة اإلشغال مع ستة أقدام على األقل من التباعد
الجسدي بين محطات العمل وموعد واحد فقط لكل مقدم خدمة في المرة الواحدة.

ب .يجب على مقدمي الخدمات والموظفين العاملين في مناطق التعامل المباشر مع العمالء وضع أغطية الوجه
على أنفهم وفمهم في جميع األوقات.
ت .توفير أغطية الوجه للعمالء أو الطلب من العمالء إحضار غطاء وجه معهم وعليهم وضعه أثناء الخدمة.
اقتصار الخدمات فقط على تلك التي يمكن إتمامها دون إزالة العمالء ألغطية الوجه.

ث .يجب إجراء تنظيف وتطهير دقيق لألسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر ،كل  60دقيقة أثناء القيام
بالعمل ،بينما يتم تنظيف وتعقيم جميع أدوات العناية الشخصية وأدوات التزيين بعد كل استخدام .إذا لم يكن
ذلك ممكنًا فيجب التخلص من هذه العناصر.
ج .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
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المخيمات
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن إعادة فتح المخيمات المملوكة للقطاع الخاص،
ً
كما هو موضح في الفقرة  § 35.1-1من قانون فرجينيا ،شريطة أن تمتثل للمبادئ التوجيهية لجميع قطاعات األعمال
والمبادئ التوجيهية الخاصة بقطاع المخيمات ،التي تم دمجها صراحة باإلشارة إليها هنا .تتضمن هذه اإلرشادات،
على سبيل المثال ال الحصر ،المتطلبات التالية:
أ.

يجب الحفاظ على  20قد ًما كحد أدنى بين الوحدات لجميع المواقع المستأجرة لفترات قصيرة تقل عن 14
ليلة (وال يمتلكها أفراد).

ب .يُطلب من الموظفين العاملين في مناطق التعامل المباشر مع الناس وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم في
جميع األوقات.
ت .من المحبذ أن تحث المخيمات العمالء على وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم.
ث .توفير أماكن غسل اليدين في الحمامات ومحطات التعقيم للضيوف والموظفين.
ج .إذا لم تتمكن أي من هذه األعمال التجارية من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
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ميادين الرماية الداخلية
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن إعادة فتح ميادين الرماية الداخلية ،شريطة أن
ً
تلتزم بالمتطلبات التالية:
أ.

يجب أن يقتصر اإلشغال على  ٪50من أدنى مقدار إشغال على شهادة اإلشغال مع ستة أقدام على األقل من
مسارا خاليًا بين مسار وآخر لتحقيق ستة أقدام من
التباعد الجسدي بين األفراد في جميع األوقات .اترك
ً
التباعد الجسدي.

ب .يُطلب من الموظفين العاملين في مناطق التعامل المباشر مع العمالء وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم
في جميع األوقات.
ت .قم بتنظيف وتطهير األسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر كل  60دقيقة أثناء االستخدام مع تعقيم جميع
المعدات بين استخدامات العمالء وحظر استخدام المعدات التي ال يمكن تطهيرها تما ًما.
ث .القيام إما بتنظيف المعدات المشتركة أو المستعارة تما ًما بين االستخدامات أو السماح فقط باستخدام المعدات
الشخصية الموجودة في ميدان الرماية.
ج .من المحبذ أن تحث المرافق الزبائن واألعضاء والضيوف على وضع أغطية الوجه على أنفهم وفمهم أثناء
وجودهم في المرافق.

ح .إذا لم تتمكن أي من ميادين الرماية هذه من االلتزام بهذه المتطلبات ،يتعين عليها أن تقفل.
.9

اإلنفاذ

تظهر هنا إرشادات لجميع قطاعات األعمال والمبادئ التوجيهية الخاصة بكل قطاع .تتمتع وزارة الصحة في والية فرجينيا
بسلطة إنفاذ القسم " "Aمن هذا األمر .يُعاقب أي انتهاك أو رفض أو إخفاق أو إهمال متعمد لالمتثال لهذا األمر الصادر بموجب
الفقرة  §32.1-13من قانون فرجينيا ،كجنحة من الفئة  1وفقًا للفقرة  §32.1-27من قانون فيرجينيا .يجوز لمفوض الصحة
بالوالية أيضًا طلب تعويض قضائي في محكمة الدائرة لمخالفة هذا األمر ،وفقًا للفقرة  §§32.1-27من قانون فرجينيا .باإلضافة
إلى ذلك ،يجوز ألي هيئة لديها سلطة تنظيمية بشأن نشاط تجاري مدرج في القسم " "Aتنفيذ هذا األمر فيما يتعلق بهذا النشاط
التجاري إلى الحد الذي يسمح به القانون.
ب.

استمرار القيود المفروضة
 .1بعض األعمال الترويحية والترفيهية
يبقى ارتياد الجمهور إلى األنشطة الترويحية والترفيهية الواردة أدناه مغلقًا:
أ .المسارح ومراكز الفنون المسرحية وأماكن الحفالت الموسيقية والمتاحف ومراكز الترفيه الداخلي األخرى؛
ب .حلبات السباق ومرافق المراهنة على ماكينات القمار و
ت .صاالت البولينج وحلبات التزلج واألروقة والمتنزهات وحدائق الترامبولين والمعارض والمرافق الفنية
والحرفية وأحواض السمك وحدائق الحيوان وغرف مباريات الهروب والنوادي االجتماعية العامة والخاصة
وجميع أماكن الترفيه األخرى العامة الداخلية.
 .2جميع التجمعات الشخصية العامة والخاصة
حظر جميع التجمعات الشخصية العامة والخاصة ألكثر من  10أفراد .إن وجود أكثر من  10أفراد يؤدون وظائف
عملهم ليس "تجم ًعا" .يشمل "التجمع" ،على سبيل المثال ال الحصر ،الحفالت أو االحتفاالت أو المناسبات االجتماعية
األخرى ،سواء كانت في الداخل أو في الهواء الطلق.
ال تنطبق هذه القيود على تجمع أفراد األسرة الذين يعيشون في نفس السكن .ويشمل "أفراد العائلة" عالقات روابط
الدم وعالقات التبني وزوج األم وزوجة األب وأبناؤهم واألوصياء وكذلك جميع األفراد المقيمين في نفس األسرة.
ليس مطلوبًا من أفراد األسرة الحفاظ على التباعد االجتماعي أثناء وجودهم في منازلهم.
اعتبارا من الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو ،2020 ،يمكن لألفراد حضور الخدمات الدينية وفقًا
أ.
ً
للمتطلبات التالية:
أ .يجب أن تقتصر الخدمات الدينية على ما ال يزيد عن  ٪50من أدنى قدرة إشغال على شهادة إشغال الغرفة أو
المنشأة التي تُقام فيها الخدمات الدينية.
ب .يجب أن يكون األفراد الذين يحضرون الخدمات الدينية على بعد ستة أقدام على األقل عند جلوسهم ويجب أن
يمارسوا التباعد الجسدي المناسب في جميع األوقات .يمكن أن يجلس أفراد األسرة معًا على النحو المحدد
أعاله.
ت .ضع عالمة على المقاعد وفي المناطق المشتركة التي قد يتجمع فيها الحضور بزيادات ستة أقدام.

ث .يجب على األشخاص الذين يحضرون الشعائر الدينية التفكير بجدية في وضع أغطية الوجه على األنف والفم
في جميع األوقات.
ج .ال يمكن تمرير مواد إلى الحضور أو بينهم ممن ليسوا من أفراد األسرة كما هو محدد أعاله.
ح .يجب التخلص من أي أغراض مستخدمة لتوزيع الطعام أو المشروبات واستخدامها مرة واحدة فقط ثم التخلص
منها.
خ .يجب إجراء تنظيف وتطهير دقيق لألسطح التي يتم االتصال بها بشكل متكرر قبل وبعد أي خدمة دينية.
د .تعليق الفتات عند المدخل تنص على أنه ال يُسمح بدخول أي شخص يعاني من حمى أو أعراض كوفيد19-
إلى المنشأة.
ذ .ضع الفتات للتذكير بالصحة العامة فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي والتجمعات وخيارات األفراد المعرضين
لخطر كبير والبقاء في المنزل في حالة المرض.
ر .إذا تعذر إجراء الخدمات الدينية وفقًا للمتطلبات المذكورة أعاله ،فيجب أال تعقد بشكل مباشر.
عالوة على ذلك ،يخضع أي تجمع اجتماعي متصل بخدمة دينية لقيود التجمعات الشخصية العامة والخاصة في القسم
"  ،" Bالفقرة  .2ويمكن العثور على إرشادات مقترحة إضافية هنا.
 .3المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر
ستظل المدارس من الروضة حتى الصف الثاني عشر ،العامة والخاصة مغلقة للتعليم المباشر لما تبقى من العام الدراسي
 .2020-2019وقد تبقى تلك المرافق التي تقدم خدمات رعاية الطفولة مفتوحة.
 .4مؤسسات التعليم العالي
تستمر مؤسسات التعليم العالي في وقف جميع الفصول الدراسية والتعليم المباشر وإلغاء جميع التجمعات ألكثر من
عشرة أفراد .ألغراض تسهيل التعلم عن بعد أو إجراء البحوث النقدية أو أداء الوظائف األساسية ،قد تستمر مؤسسات
التعليم العالي في العمل شريطة الحفاظ على متطلبات التباعد االجتماعي.
 .5الشواطئ العامة
استمرار إغالق جميع الشواطئ العامة على النحو المحدد في الفقرة  .§10.1-705من قانون فرجينيا لجميع األنشطة،
باستثناء ممارسة الرياضة وصيد األسماك .ويجب اتباع متطلبات التباعد االجتماعي.
 .6المخيمات الصيفية الليلية
يجب أن تتوقف خدمات المخيمات الليلية الصيفية ،على النحو المحدد في الفقرة  § 35.1-1من قانون فرجينيا.
 .7اإلنفاذ
تشكل مخالفات الفقرات  1و  2و  4و  5و  6من القسم" "Bمن هذا األمر جنحة من الفئة  1بموجب
المادة  § 44-146.17من قانون والية فرجينيا.
ت.

اإلرشاد والتوجيه المستمر

 .1أعمال التجزئة األساسية
قد تظل شركات التجزئة األساسية كما هو موضح أدناه مفتوحة خالل ساعات العمل العادية .ويجب أن تمتثل للمبادئ
التوجيهية لجميع قطاعات األعمال التي تم دمجها بشكل صريح من خالل اإلشارة إليها وربطها هنا كأفضل
الممارسات .يتعين على أصحاب العمل توفير أغطية الوجه للموظفين.
أ.

متاجر البقالة والصيدليات ومتاجر التجزئة اآلخرى التي تبيع منتجات األطعمة والمشروبات أو المنتجات
الصيدالنية بما في ذلك متاجر كل شيء بدوالر واحد والمتاجر التي تقوم بأعمال البقالة أو الصيدلة؛

ب.

المختبرات الطبية ومتاجر التجزئة للوازم البصرية؛

ت.

متاجر التجزئة لإللكترونيات التي تبيع أو تقوم بخدمات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر واألجهزة
اللوحية وتكنولوجيا االتصاالت األخرى؛

ث.

قطع غيار السيارات وملحقاتها ومتاجر التجزئة لإلطارات وكذلك مرافق إصالح السيارات؛

ج.

تحسين المنازل واألجهزة ومواد البناء ومتاجر التجزئة إلمدادات المباني؛

ح.

متاجر التجزئة لمعدات الحديقة والفناء؛

خ.

متاجر البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية؛

د.

وظائف البيع بالتجزئة لمحطات الوقود والمتاجر الصغيرة؛

ذ.

متاجر التجزئة داخل مرافق الرعاية الصحية؛
البنوك والمؤسسات المالية األخرى ذات وظائف البيع بالتجزئة؛

ر.
ز.
س.

متاجر الحيوانات األليفة واألعالف؛

ش.

متاجر الطباعة والتجهيزات المكتبية؛

ص.

محالت غسيل المالبس والتنظيف الجاف.

 .2أجهزة الدولة
يجب على جميع أجهزة الدولة المعنية مواصلة العمل مع جميع شركاء اإلسكان لتنفيذ استراتيجيات لحماية صحة
وسالمة ورفاه أهالي فرجينيا الذين يعانون من التشرد خالل هذه الجائحة ومساعدة أهالي فيرجينيا على تجنب عمليات
اإلخالء أو الرهن.
 .3أغطية الوجه
يستمر تجاوز المادة  § 18.2-422من قانون فرجينيا ،للسماح بوضع قناع طبي أو جهاز تنفس أو أي غطاء وقائي
آخر للوجه بغرض تسهيل حماية صحة الفرد الشخصية استجابة لحالة طوارئ الصحة العامة كوفيد 19-المعلنة من
قبل مفوض الصحة بالوالية في  7فبراير  2020والواردة في األمر التنفيذي  51الذي يعلن حالة الطوارئ في
اعتبارا من  12مارس .2020
الكومنولث .األمر التنفيذي  51يبقى معدالً على هذا الشكل .يسري هذا التجاوز
ً

 .4فعاليات الوالية الكبيرة
استمرار إلغاء جميع مؤتمرات الدولة المقررة والفعاليات الكبيرة.
 .5السفر في الوالية
استمرار التوقف عن جميع السفريات الرسمية خارج والية فرجينيا من قبل موظفي الدولة ،مع زيادة المرونة
للمسافرين بين الواليات والموظفين األساسيين.
 .6االستثناءات
ليس في األمر ما يحد من( :أ) توفير الرعاية الصحية أو الخدمات الطبية؛ (ب) الوصول إلى الخدمات األساسية للسكان
ذوي الدخل المنخفض ،مثل بنوك الطعام؛ (ج) عمليات وسائل اإلعالم؛ (د) أجهزة إنفاذ القانون؛ أو (هـ) عمل الحكومة.
 .7انقضاء صالحية األمر
أمر المحافظ المعدل وإعالن المفوض الصحي للدولة بشأن حالة طوارئ الصحة العامة ،أمر حالة طوارئ الصحة
العامة األول ينتهي في الساعة  11:59مساء  14مايو .2020
تاريخ سريان هذا األمر التنفيذي
يسري هذا األمر في تمام الساعة  12:00صبا ًحا ،الجمعة 15 ،مايو .2020 ،يُدخل هذا األمر المزيد من التعديالت
على األمر التنفيذي  .)2020( 55ما لم ينص على خالف ذلك صراحة في هذه الوثيقة ،يظل هذا األمر التنفيذي ساري المفعول
ونافذًا تما ًما حتى الساعة  11:59مسا ًء ،األربعاء 10 ،يونيو  ،2020ما لم يتم تعديله أو إلغاؤه بموجب أمر تنفيذي آخر.
ً
مذيال بتوقيعي وختم كومنولث فرجينيا وختم مكتب مفوض صحة الوالية في كومنولث فرجينيا ،في اليوم الثامن
ُحرر
من مايو.2020 ،

[توقيع بخط اليد]
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