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" أبقى في المنزل .  سالمتك على حافظأمر : تصدر  ليك سولت مقاطعة" الصحة العامة في    
 اتباع األخرى الشركات من ويتطلب ، الشركات بعض وإغالق ، المنزل في آمنًا البقاء أهمية على اإللزامي األمر يؤكد 

صرامة أكثر بشكل االجتماعي تباعدال توصيات  

 لسن العامة بالصحة جديًدا أمًرا الصحية ليك سولت مقاطعة وإدارة ويلسون جيني العمدة اليوم أصدر -( ليك سالت مقاطعة) 
" مقاطعة سالت ليك: حافظ على  المسمى  . األمر الجديدفيروس كورونا انتشار من للحد المصممة الحماية من المزيد

" سالمتك. أبقى في المنزل  

ً   وسيظل مارس 30 اإلثنين يوم صباًحا 12:01 الليلة ساريًاسيكون    . .أبريل 13 االثنين يوم مساءً  11 الساعة حتى ساريا

األمر اإللزامي يشمل: 

 في العمل إلى الذهاب تشمل والتي ، األساسية األنشطة في االنخراط باستثناء المنزل في البقاء  األفراد جميع جب علىي. 1 

التي يحددها هذا االمر اإللزامي . الظروف ظل  

.الطعام خدمةباجراءات  يتعلق فيما واليهوال للمقاطعة السابقة العامة الصحة أوامر مع يتطابق. 2 

.الناس بين وثيق اتصال على تنطوي أو للتجمع أماكن بمثابة تعمل التي التجارية األعمال بعض تُغلق. 3 

 حدائقال أن من الرغم ،على / المطاردة  االلتقاط ألعاب ذلك في بما ، الجماعية الرياضات تُحظرو األطفال مالعب تُغلق. 4 

.المنزل نفس في المقيمين واألفراد لألفراد مفتوحة ستظلالخارجية  الرياضية والمالعب  
 الذين الينتمون األشخاص من أقدام  6 مسافة على دائًما الحفاظ عم الترفيهية بالمرافق  االستمتاعسكان ال من يُطلب  

.ألسرتهم  

 أن يجب  ؛ العمل من المرضى الموظفين واستبعاد فعال بشكل االجتماعي التباعد ممارسات تطبيق الشركات من يتطلب. 5 

 بأمراض المصابون العمال يتواجد أال ويجب ، المؤسسة في األشخاص جميع بين األقل على أقدام 6 االجتماعي التباعد يشمل

.الظروف من ظرف أي تحت الحمى أو التنفسي الجهاز  

 لطبيعة نظًرا ، ولكن ، االجتماعي باعدالت لتوصيات لالمتثال جهدها قصارى تبذل أن يجب التي األساسية األعمال تُحدد. 6 

 الشركات على يتعين يزال ال.  النظام تنفيذ من معفاة فهي وبالتالي الكامل االمتثال على قادرة غير تكون قد ، لهاعم
.العمل من المرضى الموظفين استبعاد األساسية  

.واألساسية المغلقة الشركات من موسعة قائمة على للحصول التالية الصفحة انظر 

 الوالية قانون حددها التي العقوبات أن حين في.  المحلي العامة الصحة نظام انتهاك على عقوبات الوالية قانون يشترط 
 طلبت ،( المتكررة للجرائم أ الفئة ، األولية للجريمة ب الفئة) جنحة أنها على االلتزام باألمرااللزامي()عدم الجريمة تصنف
 .عقوباتال من بدالً   اتإصدار تحذير طريق عن البداية في العامة الصحة نظام فرض المحلية البلديات من ليك سولت مقاطعة

ودفع الغرامة.قد يؤدي الى إصدار العقوبات تكرار المخالفات  

 جيني المدينة عمدة قالت.  سيتي ليك سولت لمدينة الحالي مراال وأهداف الحاكم توجيهات من كالً  األمر هذا كَّمليُ " 
 للتجمع للناس الفرص تقليل إن".  "الضياع من الصحي نظامنا على والحفاظ األرواح إنقاذ هو الجماعي هدفنا: "ويلسون

.  لدينا الصحية الرعاية نظام على الضغط وتقليل" المنحنى تسوية" في للمساعدة بها القيام يمكننا التي األشياء أهم أحد هو
 فقط ثارة للقلقأ األكثر التجارية الممارسات حظر خالل من واالقتصادية العامة الصحة بين الصحيح التوازن األمر هذا يحقق

.افيروس كورون بنقل األمر عندما يتعلق  
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 في وعائلة فرد كل يقوم أن الضروري من: "ليك سولت مقاطعة في الصحة إلدارة التنفيذي المدير ، إدواردز غاري قال 
 هذا المجتمع أفراد بهابع يت التي الدرجة إن".  "المجتمع في اآلخرين من الجسدية المسافة على للحفاظ بدورهم المقاطعة

."التفشي هذا في ليك سالت مقاطعة نجاح مدى مباشر بشكل ستحدد األمر  
 

 ### 
 
 

التي يجب ان تُغلق:  االعمال    
  
والرموش واألظافر الشعر صالونات•    

 الحالقة  محالت  
 

الكهربائي التحليل/  الشمع مزودي•    
تجميل وخبيرة نهارية منتجعات•    

دائم ماكياج •   
الحواجب تنسيق •   

(الثقب/  الوشم) الجسد فن مرافق•    
والدباغة التدليك•    
الماء ومنصات السباحة حمامات•    
والمتاحف والطيران الحيوان وحدائق السمك أحواض•    
الترفيه ومراكز المالعب•    
سينما ودور بولينغ وممرات أروقة•    
لياقة ومراكز رياضية صاالت•    
األداء وأماكن المسارح•    
الداخلية اللعب مراكز•    
االجتماعية األندية•    
  
 

(:بشروط مفتوحة) األساسية األعمال   
.العملعن  التنفسي الجهاز أعراض أو الحمى من يعانون الذين الموظفين ستبعادبإ لزمةمُ  األساسية الشركات   

.اإلمكان قدر( الناس جميع بين أقدام 6) االجتماعي التباعد ممارسة عليهم يجب    
  
الوقود ومحطات والمتاجر والصيدليات البقالة متاجر•    
والدراجات السيارات وبيع وتصليح توريد•    
البيطرية والخدمات األليفة الحيوانات مستلزمات•    
األغذية  مخازن•    
والمشروبات األغذية إنتاج•    
واالجتماعية الخيرية والخدمات الدينية المؤسسات•    
الطفل رعاية مراكز•    
المالية والخدمات التأمين خدمات مقدمو•    
واللوازم المعدات ازنمخ•    
  ضروريةال البناء تجارة•  
والتسليم والشحن البريد•    
الجاف والتنظيف المالبس مغاسل•    
المنزلية الرعاية مقدمو•    
السماسرة و المحاسبينو القانونين•    
توالموتيال الفنادق•    

عالى تعليم   
األساسية التحتية البنية من وغيرها والمرافق النقل•    
األساسية الحكومية والوظائف اإلعالم وسائل•    



األمريكية الداخلي األمن لوزارة التابعة الحيوية التحتية البنية قطاعات ضمن مدرج عامل أو عمل أي•    
(أدناه انظر) الطعام خدمة•    
  
 

الطعام خدمة   
 بما ، مارس 21 في يوتا والية في العامة الصحة نظام في عليها المنصوص القيود الغذائية الخدمات عمليات تتبع أن يجب 

:ذلك في  
.المطعم في الطعام تناول يحظر•    
 عبر أو الهاتف أو التطبيق أو السيارة الطلب من داخل مثل ، بُعد عن الطلب إجراء يتم أن يجب  ؛ الشخصي الطلب يحظر•  

.اإلنترنت  
.الهاتف أو التطبيق أو اإلنترنت عبر الدفع تشجيع يتم  ؛ / الكاشالنقدية المدفوعات تشجيع عدم•    
.المعامالت بين الدفع أجهزة تنظيف يجب•    
.توصيله أو مناولته أو الطعام إعداد في المشاركة / الكاشيرالمدفوعات مع يتعاملون الذين للموظفين يجوز ال•    
.مريض موظف وجود عدم ، مناوبة كل بداية وفي يومي أساس على ، تضمن أن اإلدارة على يجب•    
 التوصيل خدمة موظفو يكون أال ويجب ، اتصال بدون" توصيل" خدمة خالل من فقط ثالث طرف بواسطة بالتسليم يُسمح•  

.معاملة كل بين تطهير إجراءات يستخدموا أن ويجب مريضين  
 

(بشروط مفتوحة) األخرى األعمال جميع   
 أعراض أو الحمى من يعانون الذين الموظفين استبعاد ضرورية تعتبر التي أو المغلقة غير الشركات جميع على يجب 

(.األوقات جميع في األشخاص جميع بين أقدام 6) االجتماعي التباعد لممارسة ومطلوبة العمل من التنفسي الجهاز  


