مدينة كامبريدج

أمر طارئ يقتضي ارتداء أغطية الوجه
أمرا طارئًا يقتضي ارتداء أغطية الوجه في جميع األماكن العامة والشركات والمناطق
أصدرت مدينة كامبريدج ً
المشتركة للمباني السكنية .يسري هذا األمر من الساعة  12:01صبا ًحا يوم األربعاء 29 ،أبريل ،ويُطبق على كل
شخص فوق الخامسة من العمر مع استثناءات تتماشى مع اإلرشادات المقدمة من مراكز السيطرة على األمراض أو إدارة الصحة العامة بوالية
ماساتشوستس .قد يُعاقب على المخالفات بغرامة قدرها .$300
قال العمدة  Siddiquiومدير المدينة  DePasqualeفي بيان مشترك” :بينما نحن ممتنون للفراد في كامبريدج الذين أصغوا إلى نصيحتنا
السابقة بارتداء غطاء الوجه ويأخذون هذه المسألة على محمل الجد ،إال أننا نشعر بالقلق إزاء عدد السكان المستمر في التسوق والمشي والركض
وركوب الدراجات في مختلف أنحاء المدينة بدون غطاء وجه مناسب“” .يجب علينا جميعًا أن نقوم بدورنا في تسطيح المنحنى والتأكد من أننا
نمنع المزيد من انتشار كوفيد .19-يؤكد القرار الرسمي على أهمية ارتداء قناع الوجه ،األمر ليس اختياريًا ،بل شرط أساسي في جهودنا لمكافحة
هذا الوباء معا ً".
يُطبق األمر على كل شخص فوق الخامسة من عمره "بدون قيود ،عند التواجد في األماكن العامة أو حولها" ،ال ُمعرفة على النحو التالي:
•

أرصفة المشاة

•

الشوارع

•

الحدائق

•

الساحات

•

محطات الحافالت

•

مواقف السيارات غير السكنية والمرائب

•

أي منطقة خارجية أخرى أو موقف سيارات غير سكني مفتوح ويمكن الوصول إليه من قبل الجمهور العام.

كما تنطبق متطلبات غطاء الوجه على أي شخص يعمل في منشأة أساسية أو يزورها ،وكذلك على المتسوقين والمستهلكين .يجب أن يستمر
ارتداء األقنعة في المناوبات أو الزيارات لتلك المنشآت .يشمل هذا األمر المنشآت التالية:
•

متاجر البقالة أو السوبر ماركت

•

الصيدليات

•

المغاسل

•

التنظيف الجاف

•

متاجر بيع األجهزة اإللكترونية

•

المطاعم أو المقاهي أو المنشآت المشابهة حيث يمكن شراء األطعمة أو الوجبات أو المشروبات ال ُمعدة

•

مباني الحكومة المحلية

•

مباني المكاتب التجارية

•

ولقد ُحددت المنشآت األساسية في األمر التنفيذي الصادر عن المحافظ  Bakerفي  23مارس 2020

في المباني السكنية المكونة من وحدتين أو أكثر ،ستكون هناك حاجة إلى غطاء الوجه قبل الدخول إلى أي منطقة مشتركة ،بما في ذلك:
•

الردهات

•

األروقة

•

المصاعد

•

الساللم

•

غرف الغسيل

•

مواقف السيارات أو المرائب

•

الممرات

•

الساحات والمناطق المشتركة األخرى في الهواء الطلق

•

غرف البريد والمناطق المشتركة الداخلية األخرى

نُ َّذكر السكان بأن يكونوا قدوة إيجابية للمجتمع من خالل ارتداء أغطية الوجه خالل هذا القرار .ستركز إدارة شرطة كامبريدج على تعليم
المخالفين وقد تصدر تحذيرات ألولئك السكان غير المتعاونين .بالنسبة للرافضين االمتثال طواعية فقد يخضعون لغرامة قدرها  .$300ستكون
هناك فترة سماح مدتها أسبوع واحد إلتاحة الوقت لالمتثال.
يمكن العثور على النص الكامل لألمر الطارئ باإلضافة إلى مزيد من المعلومات ومقاطع الفيديو واألسئلة الشائعة حول أغطية الوجه على
www.cambridgema.gov/facemask
للتذكير ،ال يعد غطاء الوجه بديالً عن االبتعاد الجسدي والغسيل المنتظم لليدين ،والتي ال تزال من بين أكثر الطرق فعالية إلبطاء انتشار كوفيد-
 .19الطريقة الوحيدة األكثر فعالية للحد من انتشار كوفيد 19-هي البقاء في المنزل.
تلتزم المدينة بتحديد موارد جديدة لمساعدة السكان والمنشآت على اجتياز هذا الوقت العصيب .للمزيد من المعلومات والتسجيل للحصول على
تحديثات عن كوفيد ،19-يرجى زيارة صفحة المعلومات المخصصة في المدينة على العنوان www.cambridgema.gov/covid19

