
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوامر البقاء في المنزل  -مقاطعة مكلنبورغ 

 

من  صباًحا  08:00 الساعة  2020مارس  26الخميس، من  أصبح مفعوله ساريًّاأصدرت مقاطعة مكلنبورغ أمر "البقاء في المنزل" الذي 
البقاء في منازلهم  ب جميع سكان مقاطعة مكلنبورغ   يوِصي( في مجتمعنا. هذا األمر 19-أجل مواصلة مكافحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 

ولكنه سيخضع للمراجعة والتقييم  2020أبريل  16والحد من الحركة خارجها بما يتجاوز االحتياجات األساسية. وهذا األمر ساري حتى 
ن مراجعته أو تعديله أو تمديده وفقًا للمستجدات، وذلك بناًء على توصيات مدير الصحة العامة في مقاطعة مكلنبورغ وإدارة  بانتظام ويمك

 الطوارئ في شارلوت مكلنبورغ. 

 

  يمكنك
  الذهاب إلى متجر البقالة أو المستودعات •
  األخرى الذهاب إلى الصيدلية لشراء األدوية وضروريات الرعاية الصحية  •
  الذهاب إلى المواعيد الطبية )راجع طبيبك أو مقدم الخدمة أوالً(  •
  الذهاب إلى مطاعم الوجبات السريعة أو طلب الطعام داخل السيارة أو في المنزل  •
  رعاية أو دعم صديق أو أحد أفراد العائلة •
فقط احتفظ بما ال يقل عن ست أقدام بينك   -الذهاب للتمشية وركوب الدراجة والتجول والركض وممارسة التمارين في الطبيعة   •

  وبين اآلخرين
  اصطحاب حيواناتك األليفة في جولة للمشي وإلى الطبيب البيطري إذا لزم األمر  •
  مساعدة أحدهم للحصول على المستلزمات الضرورية  •
 استالم الطلبات من أي خدمة تقدم التوصيل  •

 

  امتنع عن
  خدمات أساسية كما هو محدد في هذا األمر الذهاب إلى العمل ما لم تقدم  •
  زيارة األصدقاء وأفراد العائلة إذا لم تكن هناك حاجة ملحة  •
  أقدام عن اآلخرين عند الخروج  6وجود مسافة أقل من  •
االستثناءات  زيارة أحبائك في المستشفى أو دار التمريض أو مركز التمريض أو أي مرفق رعاية سكني آخر، باستثناء بعض  •

  المحدودة كما هو منصوص عليه في المواقع اإللكترونية للمنشآت 
 باستثناء رحالت السفر واألنشطة األساسية  ،السفر •

 

  ما الفرق بين "البقاء في المنزل" و "التباعد االجتماعي"؟ 
 البقاء في المنزل هو شكل أكثر صرامة من التباعد االجتماعي. 

  يعني: البقاء في المنزل 
  البقاء داخل المنزل )البقاء بعيًدا عن الخطر وعدم تعريض اآلخرين له(  •
  عدم الخروج إال للخدمات األساسية فقط  •
  أقدام أو أكثر من اآلخرين 6البقاء على بُعد  •
 عات عدم التواجد في تجم   •

 

 

لمزيد من األسئلة، اتصل بخط المساعدة الخاص بأمر   .MeckNC.gov/COVID-19لالطالع على اإلعالن الكامل، انتقل إلى  
صباًحا حتى    8:00(. ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة، من 704) 353-1926البقاء في المنزل لدى مقاطعة مكلنبرغ على الرقم 

 مساءً  8:00

https://www.mecknc.gov/news/Pages/Update-on-Novel-Coronavirus.aspx

