
 بشأن إجراءات الطوارئ 31أمر رقم 
  )عودة الغرير( Badger Bounce Backخطة 

، تم اكتشاف ساللة مستجدة من فيروس كورونا والتي تعرف األن باسم 2019في شهر ديسمبر حيث أنه 
COVID-19 ونظرا النتشار هذه  الساللة على نطاق عالمي، بما في ذلك جميع الواليات المتحدة األمريكية؛ 

 
 COVID-19أعلنت منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة أن فيروس  2020يناير  30في  وحيث أنه

 يشكل حالة طوارئ صحية عامة تتطلب استجابة دولية؛
 

، أعلن الحاكم توني إيفرز حالة طوارئ صحية عامة وأصدر توجيهات 2020مارس  12في حيث إنه 
  واحتوائه في والية ويسكونسن؛ COVID-19لجميع الوكاالت لدعم جهود التصدي لفيروس 

 
أعلن الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ على المستوى الوطني بسبب  2020مارس  13في  وحيث أنه

 ؛COVID-19فيروس 
 

شخًصا حول  2,241,359، أثبتت االختبارات إيجابية إصابة 2020أبريل  19اعتباًرا من  وحيث إنه
شخًصا في  4,346شخًصا في الواليات المتحدة األمريكية و  690,714، بما في ذلك COVID-19العالم بفيروس 

 والية ويسكونسن؛
يوجد في جميع أنحاء والية ويسكونسن، مع ثبوت إيجابية  COVID-19فيروس  وحيث إنه 

 19مقاطعة اعتباًرا من  72مقاطعة من أصل  65لدى بعض األشخاص في  COVID-19اختبارات فيروس 
 ؛2020 أبريل

 
، أصدرت أندريا بالم، سكرتيرة إدارة الخدمات الصحية المعينة بوالية 2020مارس  24في وحيث إنه 

والمشار إليه فيما يلي " (أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"، المعروف باسم 12ويسكونسن، أمر الطوارئ رقم 
جميع سكان والية ويسكونسن في منازلهم أو محال  ، والذي يتطلب بقاء")أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"باسم 

 إقامتهم إال في ظروف محدودة؛
 

إلتاحة " أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"، قمت بتعديل وتوسيع نطاق 2020أبريل  16في  وحيث إنه
 فرص جديدة للشركات للعودة إلى العمل وإضافة تدابير جديدة للحفاظ على سالمة موظفيها وعمالئها؛

 
في  COVID-19يعمل على تسطيح منحنى عدوى فيروس " أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا" وحيث إن

 ويسكونسن، وقد بدأنا نرى مكاسب ذات مغزى من هذه الخطوة االستباقية؛
 

يعمل على منع حدوث طفرات في حاالت اإلصابة " أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"نعلم أن  وحيث إننا
ض المزيد من األرواح للخطر؛ COVID-19بفيروس   التي يمكن أن تزيد من إجهاد نظام رعايتنا الصحية وتعرُّ

 
وإبطاء  COVID-19مع التقدم الذي أحرزته والية ويسكونسن في تسطيح منحنى فيروس  وحيث إنه

 ؛انتشاره، يجب علينا أن نتطلع إلى التخطيط لكيفية عودة والية ويسكونسن إلى العمل الطبيعي
 



لفتح أمريكا مرة  2020أبريل  16المبادئ التوجيهية التي أصدرها الرئيس دونالد ترامب في  وحيث إن
أخرى تقدم نهًجا شامًال ومدروًسا إلعادة تنشيط االقتصاد دون التضحية بالمكاسب الصحية العامة التي حققناها في 

 مكافحة هذا المرض؛
بفضل العلم وحقائق الصحة العامة وتوجيهات الحكومة الفيدرالية، ينفذ هذا األمر نهًجا مرحليًا  وحيث إنه 

 ؛"أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"لخفض القيود المفروضة في 
 

كما رأينا، يمكن أن يتطور وضع الصحة العامة بسرعة، وسيسمح هذا النهج المرحلي  وحيث إنه
قدر ممكن من التعافي مع استمرار تحمل المسؤولية عن حاالت عدم اليقين المتأصلة  لألفراد والشركات بأكبر

 .بشأن هذه الجائحة
سكرتيرة إدارة الخدمات الصحية المعينة، أطالب بما يلي بموجب السلطة المخولة لي فإنني، أندريا بالم،  

من النظام  (6)، و (4) ,(3)252.02بموجب قوانين الوالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المواد 
 :األساسي لوالية ويسكونسن

 
تتبنى والية ويسكونسن نهًجا مرحليًا إلعادة فتح اقتصادها ومجتمعها، بحيث تكون كل مرحلة . المراحل .1

وتعلن . COVID-19أقل تقييدًا بشكل متزايد على الشركات واألفراد مع حماية الجمهور من فيروس 
وتشمل . ية عن االنتقال إلى كل مرحلة بأمر يوضح األنشطة التي سيتم استئنافهاإدارة الخدمات الصح

 :المراحل ما يلي
 

a. هذه المرحلة سارية المفعول حاليًا، على النحو المنصوص عليه في . البقاء في المنزل أكثر أماًنا
 .28رقم  و 12أمَري الطوارئ رقم 

 
b. ع ما يصل إلى  .المرحلة األولى أشخاص؛ وفتح المطاعم بشرط  10تسمح المرحلة األولى بتجمُّ

الوفاء بمتطلبات التباعد االجتماعي؛ وإزالة بعض القيود، بما في ذلك قيود البيع بالتجزئة 
لألعمال والعمليات األساسية؛ والعمليات اإلضافية لألعمال غير الضرورية؛ واستئناف 

بدًءا من الروضة وحتى الصف الثاني عشر؛ واستئناف أماكن  المدارس لعملياتها الشخصية
 .رعاية األطفال لعملياتها على نحو كامل

 
c. شخًصا؛ واستئناف المطاعم  50تسمح المرحلة الثانية بتجمع ما يصل إلى . المرحلة الثانية

اف لعملها بالكامل؛ وإعادة فتح الحانات بشرط الوفاء بمتطلبات التباعد االجتماعي؛ واستئن
األعمال غير األساسية لعملياتها بشرط الوفاء بمتطلبات التباعد االجتماعي؛ وإمكانية استئناف 

 .مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي لعملها
 

d. تستأنف المرحلة الثالثة جميع األنشطة التجارية والتجمعات، مع اتخاذ الحد . المرحلة الثالثة
ول بها لعامة الناس واتخاذ المزيد من تدابير الحماية األدنى من تدابير الحماية والوقاية المعم

 .لألشخاص المعرضين للخطر
 

تقيِّم إدارة الخدمات الصحية أحدث البيانات لتحديد الوقت المناسب لالنتقال  .التقدم المحرز خالل المراحل .2 ا نحو األهداف المحددة لالنتقال إلى المرحلة التالية، يجب على الوالية أن تحرز تقدمً . إلى المرحلة التالية
 .أدناه كالمسؤوليات األساسية ومعايير الفتح



 a. يجب أن تظهر الوالية تقدًما أو تطوًرا في المجاالت التالية. المسؤوليات األساسية: 
 i. يمكن لكل من يقيم في والية ويسكونسن ويعاني من أعراض فيروس . االختبارات

COVID-19 وسيتم اإلبالغ عن نتائج االختبار . الحصول على اختبار معملي
ويتمثل . ساعة من جمع العينة 48للمريض ومسؤولي الصحة العامة في غضون 

 12,000اختبار في األسبوع أو ما يقرب من  85,000الهدف النهائي في الوصول إلى 
 .اختبار في اليوم

 ii. وتنفيذ الحلول التكنولوجية لضمان العزل  شخص 1,000زيادة تتبع االتصال إلى . التتبع
 .أو الحجر الصحي اآلمن لكل شخص مصاب أو معرض لخطر اإلصابة

 iii. بناًء على األنظمة المستخدمة لتعقب اإلنفلونزا وجائحة . التعقبCOVID-19 يجب ،
واإلبالغ عن معايير الفتح الصادرة عن والية  COVID-19تعقب انتشار فيروس 

 .ويسكونسن وغيرها من المقاييس ذات الصلة
 iv.  أدوات الوقاية الشخصية)PPE .( تجهيز أدوات الوقاية الشخصية وغيرها من اللوازم

 .الضرورية لدعم وكاالت الرعاية الصحية والسالمة العامة
 v. واالستعداد لدعم زيادة قدرة نظام الرعاية تقييم الحاجة . قدرة نظام الرعاية الصحية

 .الصحية الخاص بنا
 b. يجب أن تستوفي الوالية معايير الفتح التالية، بناًء على بيانات الصحة العامة على . معايير الفتح

 :مستوى الوالية
 

i. األعراض: 
 يوًما؛ 14انخفاض األمراض الشبيهة باإلنفلونزا المبلغ عنها خالل  .1 
المبلغ عنها خالل  COVID-19انخفاض حاالت المتالزمة الشبيهة بفيروس  .2 

 يوًما؛ 14
 ii. انخفاض االختبارات اإليجابية كنسبة مئوية من إجمالي االختبارات خالل  :الحاالت

 يوًما؛ 14
 

iii. المستشفيات: 
 عالج جميع المرضى دون رعاية األزمات؛ .1 
الرعاية الصحية المعرضين وجود برامج اختبار قوية للعاملين في مجال  .2 

 و للخطر؛



 .انخفاض عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية المصابين .3 
باإلضافة إلى التقدم المحرز خالل كل مرحلة من المراحل المذكورة . التقدم المؤقت في إحدى المراحل .3 

دية، أوامر أعاله، تصدر إدارة الخدمات الصحية، بالتشاور مع مؤسسة ويسكونسن للتنمية االقتصا
إضافية لتقليل القيود المفروضة على بعض األعمال أو القطاعات إذا تقرر أن رفع القيود سيكون له تأثير 

  .ضئيل على قدرة الوالية على الوفاء بمسؤولياتها األساسية ومعايير الفتح
 

يمكن إلدارة الخدمات الصحية، بالتشاور مع المسؤولين الصحيين المحليين، أن تتصدي  .األوامر المحلية .4
وقد يشمل هذا األمر تعديل المرحلة أو وضع قيود مصممة خصيًصا . لحاالت التفشي المحلية بأمر محلي

 .بناًء على احتياجات موقع معين أو مقاطعة أو منطقة معينة
 

ل أو يلغي . في المنزل أكثر أماًنااستمرار سريان مفعول أمر البقاء  .5 ل أو يبدِّ ال يوجد في هذا األمر ما يعدِّ
ومع ذلك، يمكن إصدار أوامر . أمر البقاء في المنزل أكثر أمانًا"، المعروف باسم 28أمر الطوارئ رقم 

قبل انتهاء صالحية أمر  3وأوامر مؤقتة تخفض القيود بموجب المادة  2تحدد المراحل بموجب المادة 
 .، إذا كان ذلك مناسبًا وفقًا للمعايير المذكورة آنفًا28الطوارئ رقم 

 
إذا ثبت عدم صالحية أي حكم من أحكام هذا األمر أو تطبيقه على أي شخص أو ظرف،  .قابلية الفصل .6

فإن باقي األمر، بما في ذلك تطبيق هذا الجزء أو الحكم على أشخاص أو ظروف أخرى، لن يتأثر 
 .تحقيقا لهذه الغاية، فإن أحكام هذا األمر قابلة للفصل. مفعول بشكٍل تاموسيستمر ساري ال

 
  .يحل هذا األمر محل أي نظام محلي يتعارض مع هذا األمر .السيادة .7
 

 
 
 

___________________________________________ ____________________ 
 التاريخ أندريا بالم

 األمين المعين
 وزارة الخدمات الصحية

 والية ويسكونسن


