الماض ،شاهدنا عدد حاالت اإلصابة بفايروس كوفيد )COVID-19( 19-الجديدة ينخفض ببطء .نحن لم نخرج من
خالل األسبوع
ي
.
الغابة بعد ،ونحن نراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كانت النقاط الساخنة الجديدة تتطور ولكن ،حان الوقت للبدء بالتفكي يف المستقبل
تدريج .يف  24نيسان (أبريل)  ،2020وقعت الحاكمة ويتمر األمر
وكيف يمكننا إعادة سكان والية ميشيغان بأمان إىل العمل وبشكل ٍ
ي
التنفيذي المرقم  2020-59الذي يمدد أمر "إ ىبق ف ميلك ،إ ىبق ف أمان" ى
حت  15آيار (مايو)  .2020ومع ذلك ،فإن األمر الجديد يرفع
ي
ي
بعض القيود السابقة.
ً
سيسمح األمر التنفيذي الجديد لبعض العمال الذين يؤدون أنشطة معلقة سابقا بالعودة إىل الوظيفة .سوف يعمل األمر عىل:


السماح لخدمات تنسيق الحدائق ( ،)landscapersر
وشكات خدمة الحدائق ،والبيوت الخضاء (الزجاجية) ،ودور
جتماع.
الحضانة بالعودة إىل العمل ،مع التشديد عىل مراعاة الحفاظ عىل التباعد اإل
ي
لبائع المفرد (التجزئة) الذين ال يبيعون التجهيات الالزمة إلعادة فتح محالتهم ويكون اإلستالم والتسليم
السماح
ي
من عىل الرصيف.
رفع الحظر عن "المناطق المغلقة" (مثل مراكز الحدائق) والقيود اإلعالنية عىل المتاجر الكبية.



السماح بإعادة فتح محالت إصالح الدراجات.




ً
سوف يخفف األمر أيضا بعض القيود المفروضة عىل أعضاء جمهور العامة .عىل سبيل المثال ،سوف يعمل عىل:




جتماع السليم .ال
السماح بركوب القوارب المزودة بمحركات ولعب الجولف ،بما يتفق مع الحفاظ عىل التباعد اإل
ي
يسمح بإستعمال عربات الجولف.
السماح لألفراد بالتنقل بي مساكنهم ،عىل الرغم من أن هذا التنقل أثناء الوباء ال يشجع عىل القيام به بشدة.
تبق مفتوحة ،كما كانت طوال ى
وسيوضح أن حدائق الوالية ى
فية الطوارئ.

رً
لزم األمر األشخاص أن يرتدوا غطاء للوجه عندما يدخلون األمانن العامة المغلقة.
أخيا ،سي ِ



كما سي ِلزم أرباب العمل عىل توفي أغطية الوجه القماشية عىل األقل لموظفيهم .ال يجب أن يخاف أحد من
الذهاب إىل العمل.
ر
السكت .ولكن عندما تذهب إىل محل البقالة ،يجب
الج
لن يضطر الناس إىل إرتداء أغطية للوجه عند
المش يف ي
ي
ي
أن ترتدي واحدة.

