
 ملخص إعالن محافظ آیوا المتعلق ب كوفید-١٩ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠
 
 یوجد هناك  انتشار لكوفید-١٩ من خالل المجتمع في آیوا. هذا مرض جدید  یؤثر على المجتمعات عبر آیوا، الوالیات المتحدة ، و العالم.

  و یمكنه أن یؤدي إلى تعقیدات خطیرة من ضمنها الموت.
 

 الحتواء هذا المرض و حمایة مواطنین آیوا، المحافظ أعلنت حالة طوارئ صحیة عامة لكامل الوالیة.  ساكنین آیوا المعرضین لخطر
 صحي متضمننًا هؤالء الذین معهم حالة طبیة مسبقة و الذین هم من عمر ٦٥ و أكبر، یجب علیهم أن یبقوا في المنزل قدر الممكن، و

 الذهاب فقط على رحالت ضروریة . كل ساكنین آیوا یجب علیهم ان یمارسوا اإلبعاد االجتماعي و نظافة یدین جیدة. أغلب األحداث
  المتضمنة الكثر من ١٠ أشخاص هي ممنوعة.

 
 العدید من اإلغالقات سوف تستمر في كامل الوالیة حتى ١٥ أیار ٢٠٢٠. هذا یتضمن الحانات، المسارح، الكازینوهات و مرافق اللعب،

  مراكز المسنین، المتاحف، حدائق الحیوانات، المالعب، المسابح، الصالونات، أماكن الوشم، و مؤسسات العالج بالمساج.
 

 اماكن العنایة باألسنان یمكن أن تفتح بدایة من ٨ أیار، ٢٠٢٠. عیادات األسنان یجب أن تلتحق ب ارشادات االفتتاح من مجلس او بورد
  طب االسنان التابع لوالیة آیوا.

 
  اماكن العمل االخرى مسموح لها آن تفتح بدًء من ٨ أیار ٢٠٢٠. هذه تتضمن:

 
 اماكن التخییم●
 السینیما الخارجیة●
  اماكن التسمییر●
 المنتجعات الطبیة●

 
 هذه االعمال یجب ان تاخذ تدابیر منطقیة للحرص على االبعاد االجتماعي، زیادة ممارسات النظافة و التدابیر االخرى للتقلیل من انتشار

  كوفید-١٩.
 

 اعمال اضافیة مسموح لها ان تفتح في ٨ أیار ٢٠٢٠ في المقاطعات التالیة:
 

● Allamakee 
● Benton 
● Black Hawk 
● Bremer 
● Dallas 
● Des Moines 
● Dubuque 
● Fayette 
● Henry 
● Iowa 
● Jasper 
● Johnson 
● Linn 
● Louisa 
● Marshall 



● Muscatine 
● Polk 
● Poweshiek 
● Scott 
● Tama 
● Washington 
● Woodbury 

 
  
 

 الموالت او مراكز التسوق یمكن ان تفتح، اذا كانوا یسمحوا ب ٥٠٪ من قدرة االستیعاب و یطبقوا االجراءات لیحافظوا على االبعاد
  االجتماعي و النظافة. صاالت الطعام و اماكن الجلوس االخرى، و اماكن اللعب یجب ان تبقى مغلقة.

 
 مؤسسات البیع الغیر الضروریة كمتاجر الكتب و المالبس یمكنها ان تفتح في المقاطعات المذكورة مسبقاً ، لكن یمكنها ان تسمح ل ٥٠٪

  من قدرة االستیعاب و ان یطبقوا معاییر اخرى لیحافظوا على االبعاد الجتماعي و النظافة.
 معاییر اخرى تم اخذها بعین االعتبارو لتوفیر المرونة و راحة تنظیمیة. هذا یتضمن مرونة في تاریخ بدء المدارس و التعلیمات الخاصة،

  المتطلبات الریاضیة، و الترخیصات المهنیة.
  
 


