
يجب عىل جميع سكان والية أيداهو عزل أنفسهم والبقاء والعمل من المنزل قدر اإلمكان ، ما لم يكن عملك في الرعاية الصحية أو السالمة

العامة أو معرفة "األعمال األساسية" عىل النحو المحدد في النظام
يمكن للمقيمين مغادرة منازلهم للحصول عىل الخدمات األساسية أو تقديمها

يجب عىل األشخاص المعرضين لخطر أعىل (أكثر من ٦٥ عاًما و / أو المعرضين لخطر اإلصابة باألمراض) تجنب مغادرة المنزل

جب عىل أصحاب العمل الذين ال يقدمون خدمات أساسية عىل النحو المحدد من أجل اتخاذ جميع الخطوات الالزمة للموظفين للعمل عن بعد

من المنزل
 

النفس عزل 
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متاجر البقالة ، وواجهات الرعاية الصحية ، ومحطات الوقود ، والصيدليات ، ووظائف الدولة الحكومية والمحلية األساسية ، وخدمات المغاسل
/ الغسيل ، والمؤسسات المالية ، والرعاية السكنية والمنزلية ، والخدمات البيطرية ، ومتاجرأجهزة ومواد الصيانة ، ورعاية األطفال المحدودة
للعاملين المساعدين ، والبنية التحتية ، وغيرها األعمال األساسية لسالمة ورفاهية السكان عىل النحو المحدد في النظام تبقى مفتوحة. تفتح

المطاعم ولكن فقط لخدمة التسوق عبر نافذة الخدمة,او استالم الطلبات او خدمة التوصيل

األساسية والخدمات  المرافق  فتح 

 يشمل صاالت الرياضية الداخلية ، ومرافق االستجمام ، والنوادي ليلية ، والبارات ، واألماكن الترفيهية ، والمراكز التسويقية ، صالونات
 تصفيف الشعر واألظافر ، مناسبات عامة وتجمعات ، ومطاعم  لتناول الطعام بالداخل  ( فقط لخدمة التسوق عبر نافذة الخدمة,او استالم

الطلبات او خدمة التوصيل) ، وغيرها من المرافق والخدمات غير المدرجة في األعمال األساسية كما هو محدد بالترتيب

األساسية غير  والخدمات  المرافق  إغالق 

فقط لتقديم أو الحصول عىل خدمات مساعدة

العام النقل  خدمات  من  الحد 

تحديد جميع التجمعات غير الضرورية ألي عدد من األفراد خارج المنزل

للتجمعات ال 

يجب أن تتوقف كل أنواع السفر الغير الضروري

السفر من  الحد 

ال يُحظر النشاط في الهواء الطلق بالقرب من منزلك ولكن يفضل من السكان عىل الحفاظ عىل مسافة ٦ أقدام من اآلخرين والذين ليس

من أهل بيتك

الطلق الهواء  في  النشاط  مزاولة  من  المانع 

غسل اليدين وتنظيف األسطح عالية اللمس وتغطية الفم عند السعال والعطس وعدم المصافحة

الجيدة النظافة  ممارسة 

.يسري األمر يوم األربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٠ وسيظل ساري المفعول لمدة ٢١ يوًما عىل األقل
الحاكم الصغير ومسؤولي الصحة العامة سيعيدون التقييم قبل نهاية فترة ٢١ يوًما

سيكون طلب اإلقامة النهائي في المنزل متاحة عىل
 coronavirus.idho.gov

 


