
 دائرة نبراسكا للصحة والخدمات اإلنسانیة 
 001-2021 الموجھة، األمرالتدابیر الصحیة 

یحق  . 6نبراسكا. الفصل  173نبراسكا. المادة  601-81و 502-71 §§بموجب قانون نبراسكا. النظام األساسي المنقح 
تدابیر صحیة موجھة لمنع تفشي األمراض المعدیة  لدائرة نبراسكا للصحة والخدمات اإلنسانیة ممارسة سلطتھا في فرض  

والمرض أو التسمم. تتمثل أھداف ھذا األمر في تقلیل معدالت المرض والوفاة; ضمان كفاءة قدرة المستشفى لتلبیة 
 احتیاجات الصحة العامة; حمایة طاقم الرعایة الصحیة; الحفاظ على أداء نظام الرعایة الصحیة. 

الواردة من وزارة الصحة األمریكیة ومراكز الخدمات اإلنسانیة لمكافحة األمراض والوقایة  بعد استعراض المعلومات 
الرعایة الصحیة ومرافق الرعایة الصحیة، وسلطات   عالج ")، ودوائر الخدمات الصحیة المحلیة، مقدميCDCمنھا ("

األمراض المعدیة في الوزارة; وبعد النظر   الرعایة الصحیة األخرى واألمن وإنفاذ القانون; وبعد التشاور مع طاقم مكافحة
 وسلطات الصحة العامة األخرى، قرر المدیر ما یلي: CDCفي التوجیھات واإلرشادات الصادرة عن 

أن صحة الناس في الوالیة بأكملھا أو في أي منطقة معرضة أو مھددة لألمراض المعدیة، الملوثة أو الوبائیة أو 
 حاالت مرضیة أو تسمم.

 أو مجموعة من األفراد تعرضوا إلى مرض معدي أو وبائي، حاالت مرضیة أو تسمم.أن فرد  

التعرض واسع النطاق   یشكل  یؤدي ھذا التعرض إلى خطر الموت أو إعاقات خطیرة طویلة األمد ألي شخص;
للخطر   ةطر كبیر ویتسبب في إلحاق الضرر بین عامة الناس; ھناك مجموعة فرعیة من الناس أكثر عرضخ

 مرض معدي جدید.ب وخطر اإلصابةوبالتالي معرضة لخطر متزاید; 

، وأن التنفیذ الفوري للتدابیر طاقة االستیعابأن قدرة المستشفى ومصادر الرعایة الصحیة الحالیة قاربت على 
لبیة ادر الرعایة الصحیة لضمان تصالصحیة الموجھة التالیة ضروري للحفاظ على قدرة المستشفى الكافیة وم

 احتیاجات الصحة العامة. 

عمل طاقم الرعایة الصحیة و/أو  تقدرة المستشفى االستیعابیة ومصادر الرعایة الصحیة بما في ذلك ساعا
اإلمدادات الطبیة، مثل معدات الحمایة الشخصیة یجري استنفادھا من خالل العملیات الجراحیة االختیاریة 

عیق جھود طاقم الرعایة  ة المستشفى أو مصادر الرعایة الصحیة سیُ واإلجراءات االختیاریة وأن النقص في قدر
الصحیة ومرافق الرعایة الصحیة لعالج األشخاص الذین بحاجة إلى عالج غیر اختیاري أو إجراءات غیر 

 اختیاریة.
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عیق القدرة على منع تفشي أو الحد من نقل األمراض أن التأخیر في فرض تدابیر صحیة فعالة من شأنھ أن یُ 
المعدیة والسامة أو یشكل مخاطر غیر مقبولة على أي شخص أو أشخاص بسبب استنفاذ قدرة المستشفى 

 الرعایة الصحیة.  ومصادر

والسلطات   CDCأن التدابیر الصحیة الموجھة التالیة تم تحدیدھا لمواجھة المخاطر الصحیة العامة من قبل 
صحیة األخرى المشابھة للمنع الفعال أو الحد أو إبطاء انتشار األمراض المعدیة والحفاظ على قدرة المستشفى ال

 ومصادر الرعایة الصحیة على مستوى الوالیة.

 بناًء على األوضاع في المقاطعات التالیة، سیتم فرض التدابیر الصحیة الموجھة التالیة في 
ین، بوني، بوكس بوتي، بوید، براون، بوفالو، بوید، بورت، بوتلر، كاس، آدمز، أنتیلوبي، أرثر، بانر، بال

سیدار، كیس، تشیري، تشیني، كالي، كولفاكس، كومینغ، كستر، داكوتا، داوز، داوسون، دیویل، دیكسون، 
دوج، دوغالس، دوندي، فیلمور، فرانكلین، فرونتیر، فورناس، غیج، جاردن، غارفیلد، غوسبر، غرانت، 

ال، ھامیلتون، ھارالن، ھایس، ھیتشكوك، ھولت، ھوكر، ھاورد، جیفیرسون، جونسون، كیارني، غریلي، ھ
كیث، كیاباھا، كیمبال، كنوكس، النكاستر، لینكون، لوغن، لوب، مادیسون، ماكفرسون، میریك، موریل، نانس، 

دسون، روك، سالین، نیماھا، نوكولس، أوتو، باوني، بركینس، فیلبس، بیرس، بالت، بولك، رد ویلو، ریتشار
ساربي، ساوندرس، سوكتس بلوف، سیوارد، شیردان، شیرمان، سیوكس، ستاتون، ثایر، توماس، ثورستون، 

وستستمر   2021أغسطس،    30صباًحا،    12:01فالي، واشنطن، وین، وبستر، ویلر، یورك، اعتباًرا من الساعة  
مدیده أو إنھائھ بأمر الحق، على جمیع األفراد ; ما لم یتم تجدیده أو ت2021سبتمبر،  30مساًء،  11:59حتى 

 في المقاطعات المذكورة أعاله االمتثال لألوامر التالیة:

. تُقید العملیات الجراحیّة االختیاریة واإلجراءات الطبیة االختیاریة بموجب ھذا في جمیع 1
مستشفیات رعایة الحاالت الحرجة ومستشفیات العنایة المركزة ومستشفیات األطفال. یجب 

حتى إشعار أخر. ألغراض   D & Eتأجیل جمیع العملیات الجراحیة للمرضى من الدرجة 
ذلك الجراحة أو اإلجراء الذي تم جدولتھ مسبقًا ألنھ ال یعتبر حالة طبیة ب یٌقصدھذا األمر، 

طارئة. یُسمح بإجراء العملیات الجراحیة واإلجراءات الواجب إجراؤھا حفاظًا على صحة  
الرعایة الصحیة لكل حالة على    يالمریض، ولكن ال یلزم إجراؤھا فوًرا، بناًء على تقییم مقدم

 حدة.

ساري المفعول لفترة ال تزید عما ھو ضروري لضمان قدرة المستشفى ومصادر الرعایة  سیبقى ھذا األمر 
الصحیة كافیة لتلبیة احتیاجات الصحة العامة وأن األفراد أو المجموعات المصابین باألمراض المعدیة أو التسمم 

 لم تعد تشكل مخاطر على الصحة العامة.

 من خالل ُسبل انتصاف مدنیة و/أو جنائیة. یٌنفذراء قانوني سیؤدي عدم االمتثال لھذا األمر إلى اتخاذ إج
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في حال عدم االمتثال إلى بنود ھذا القرار، سیُطلب من موظفي إنفاذ القانون وغیرھم من موظفي قسم الصحة  
 §، النظام األساسي المنقح 6، الفصل 173المادة  بموجب العامة المحلیة والبلدیة المساھمة في تنفیذ ھذا األمر

71-502. 

طلب جلسة استماع لقضیة متنازع علیھا للطعن في صحة القرار. یمكن  األمریجوز ألي شخص یخضع لھذا 
أو الطلب عن طریق الھاتف  2376-742-402عن طریق الفاكس  DHHSتقدیم الطلب إلى مكتب استماع 

402-471-7237. 

نة.  قرر اإلدارة موعًدا لعقد جلسة االستماع في أقرب فرصة ممكنة في ظل الظروف الراھبناًء على الطلب، ستُ 
ما لم یُطلب خالف ذلك، سیتم تحدید موعد الجلسة في مدة ال تتجاوز ثالثة أیام بعد استالم الطلب من قبل اإلدارة. 
ستُعقد الجلسة وفقًا لقواعد الممارسة واإلجراءات المعمول بھا من قبل اإلدارة والتي تم تبنیھا بموجب قانون 

 اإلجراءات اإلداریة. 

للطلب ما لم یطلب شخص واحد أو أكثر جلسة استماع  ماإلدارة والطرف الُمقد ستقتصر جلسة االستماع على
كبیر; تتطلب مصالح االقتصاد اإلداري توحید المسائل،  في قضیة متنازع علیھا ومطابقة في جوھرھا إلى حدٍ 

 یتأثر أي طرف بالتوحید، وفي ھذه الحالة سیتم إصدار إشعار التوحید. وأال

 ى نفقتھ الخاصة، أو ممكن یمثل نفسھ إذا كان شخص طبیعي.عل طرفقد یمثل محاِم 

سیتم اإلشعار بموعد ومكان الجلسة في وقت مسبق ومعقول. یمكن إجراء جلسة االستماع كلیًا أو جزئیًا عبر 
 الھاتف.

الھدف من جلسة االستماع لتحدید إذا ما كانت األسس الوقائعیة للقرار موجودة ومدى معقولیة اإلجراءات 
استنتاجات القانون وطلوبة. یحق للمدیر تثبیت، تغییر أو تعدیل القرار بناًء على وقائع مستخلصة مكتوبة الم

 ع.امالذي سیتم إصداره بأقرب فرصة ممكنة بعد جلسة االست واألمر
 

  دائرة نبراسكا للصحة والخدمات اإلنسانیة:

  

Gary Anthone, MD                                                                                        التاریخ 

 مدیر الصحة العامة /رئیس الخدمات الطبیة

 ، تم تقدیم ھذا القرار وسیتم نشره عبر وسائل اإلعالم. 007.02، 6نبراسكا. الفصل  173بموجب المادة 
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