
  
 

 

 

                                                                                                                                                

   الُمقيّد مراأل

 مسؤول الصحة الصادر من 

 ( 2021يونيو   15)اعتباًرا من   

 

القتصاد أكثر أمانًا". قد يظل األشخاص والكيانات خاضعين لتوجيهات ومعايير  ، سيتم إلغاء "مخطط عمل  2021يونيو    15في  

وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا وقانون السالمة والصحة المهنية لكاليفورنيا مع قيود محدودة للصحة العامة، بما في ذلك  

با الخاص  والتوجيه  المدارس  في  والتوجيه  بالكمامات  المتعلقة  الكبرى.التوجيهات  العامة   لفعاليات  الصحة  مسؤول  أصدر 

في   ساريًا  سيكون  أمًرا  هنا:  2021يونيو    15بكاليفورنيا  من  ومتاًحا   ،

-Public-State-the-of-19/Order-ph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVIDhttps://www.cd

Blueprint.aspx-Beyond-Officer-Health حول محدثًا  توجيًها  أيًضا  كاليفورنيا  في  العامة  الصحة  مسؤول  أصدر   .

من   اعتباًرا  يسري  هنا: 2021يونيو    15الكمامات  من  ومتاًحا   ،

-face-for-19/guidance-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID

coverings.aspx#June15guidance . 

 

أو المرجح إصابتهم به، لألمر الصادر    19-تشخيص إصابتهم بمرض كوفيدفي مقاطعة سان دييغو، سيخضع األشخاص الذين تم  

المصابين بمرض كوفيد  من مسؤول الصحة تحت عنوان: أو المرجح إصابتهم به"، أو كما يتم    19- "عزل جميع األشخاص 

الذين تم تشخيصهم بمرض كوفيد ابتهم به لألمر أو المرجح إص  19-تعديله الحقًا. سيخضع المخالطين المباشرين لألشخاص 

الذين تعرضوا لكوفيد يتم تعديله الحقاً.  19-الصادر من مسؤول الصحة تحت عنوان: "الحجر الصحي لألشخاص  "، أو كما 

على:  األمرين  كال  يتوفر 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2

019-nCoV/health-order.html . 

 

 في مقاطعة سان دييغو حسبما تقتضيه الظروف.   19-قد يتم إصدار أوامر مسؤول الصحة الالحقة المتعلقة بجائحة كوفيد

   

  101040مسؤول الصحة في مقاطعة سان دييغو )مسؤول الصحة( بموجب قانون الصحة والسالمة في كاليفورنيا، الفصول    يأمر

 : بما يلي، b) 120175.5و ) 120175و 

 

، وأي أوامر أخرى 2021مايو   6، ينتهي سريان أمر مسؤول الصحة ولوائح الطوارئ بتاريخ  2021يونيو    15ًرا من  اعتبا .1

 ، باستثناء ما يلي:  19- لمسؤول الصحة تتعلق بكوفيد

 . 2020ديسمبر   24"، بتاريخ 19-"عزل كافة األشخاص المصابين أو المرجح إصابتهم بمرض كوفيد . أ

 .  2021إبريل  5"، بتاريخ 19-ين تعرضوا لكوفيد"الحجر الصحي لألشخاص الذ  .ب

 أي أمر حجر أو عزل يتم إصداره لفرد ويكون ساريًا حاليًا.   .ج

 

الفصل   .2 والسالمة،  الصحة  قانون  اتخاذ ،  (b) 120175.5بموجب  في  المقاطعة  في  الحكومية  الجهات  جميع  ستستمر 

اإلجراءات الالزمة ضمن حدود سيطرة الجهة الحكومية، لضمان االمتثال للقوانين واللوائح واألوامر المحلية وعلى مستوى 

 .  19-الوالية، المتعلقة بالسيطرة على كوفيد

 

 وكالة الصحة والخدمات اإلنسانية  

 خدمات الصحة العامة 

 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx#June15guidance
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html


 2من  2صفحة 

 الصحة  مسؤولالصادر من الُمقيّد مر األ

 

 هكذا أمرنا: 

 

 ______________________________________    2021يونيو   14التاريخ: 

( ووتن  جيه  طبيب،  WILMA J. WOOTENويلما   ،)

     ماجيستير في الصحة العامة

 مسؤول الصحة العامة

 مقاطعة سان دييغو  

 

 

 انتهاء سريان  

 لوائح الطوارئ

 

الحكومة،  لقانون  بصفتي مدير خدمات الطوارئ بمقاطعة سان دييغو، أنا مخول بسن لوائح لحماية األرواح والممتلكات وفقًا 

. ينتهي سريان أمر مسؤول الصحة ولوائح الطوارئ الصادر بتاريخ 31.103وقانون مقاطعة سان دييغو، الفصل    8634الفصل  

 .  2021يونيو   15رواح والممتلكات، في ، باعتباره الئحة لحماية األ2021مايو  6

 

     2021يونيو   14التاريخ: 

 

 

 ( Helen Robbins-Meyerماير )-هيلين روبنز   

 المسؤول اإلداري األول

 مدير خدمات الطوارئ    

 مقاطعة سان دييغو    

 

 


