
 األسئلة الشائعة بشأن األمر التنفيذي حول أغطية الوجه

 0202نوفمبر  6 :ُمَحدَّث
 المستقبل* يُرجى العلم بأن وثيقة األسئلة الشائعة هذه، قد تخضع للتحديث وذلك للرد على أي أسئلة إضافية قد تُطرح في 

 

 ( لماذا تُعد تغطية الوجه من األمور المهمة؟1)

 

حيث  ببعضهم بعًضا اختالًطا قريبًا. المخالطين( من الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء وتنتشر بشكل كبير بين األشخاص COVID-19يُعد فيروس )

الفيروس بينتشر عن طريق الرذاذ التنفسي أو الجسيمات الصغيرة مثل تلك الموجودة في الهباء الجوي التي تتكون عندما يسعل أحد األشخاص المصابين 

( COVID-19ق فاعلية وأسهلها لتقليل انتشار فيروس )أو يعطس أو يغني أو يتكلم أو يتنفس. ولقد أثبتت عملية تغطية الوجه أنها واحدة من أكثر الطر

 حيث إنها تساعد في احتواء الرذاذ التنفسي والحد من انتشاره.

 

 ( هل ال يزال اإلعفاء الطبي من ارتداء أغطية الوجه ساريًا؟  2)

 

ألمر ااء الوجه، يمكنك االطالع على تلك المتطلبات في نعم. لم يطرأ أي تغيير على األمر التنفيذي فيما يتعلق بإعفاء األفراد من متطلبات ارتداء غط

ينبغي لألشخاص ارتداء تلك  أين ومتىيجب عليه ارتداء أقنعة الوجه وأغطيتها، فإن األمر الجديد يُحدد  منبداًل من تغيير  .(FY 14 20/21التنفيذي )

 األقنعة واألغطية.

 

  أيًضا ارتداء قناع الوجه؟ ( إذا كنُت أسير أو أعدو في طرق جانبية دون أن يكون هناك أي أحد في المنطقة المحيطة بي، فهل يجب علي  3) 

 

يجب  ت نفسك هلإذا كنَت في إحدى المناطق العامة، فسيكون عليك ارتداء قناع الوجه. بالطبع، يلعب المنطق السليم دوره في هذا األمر، ومع ذلك إذا سأل

إننا على يقين من أن قاطني والية مين سوف يُغل ِّبون الحكم السليم والصحيح للموقف،  .عليَّ ارتداء قناع الوجه، فستكون اإلجابة األكثر شيوًعا هي نعم

دون أن  لوسوف يبذلون ما في وسعهم لاللتزام بتلك المتطلبات؛ ذلك أن ارتداء غطاء الوجه سوف ينقذ حياتهم ويحافظ على دوران عجلة االقتصاد ويحو

 تغلق المدارس والشركات أبوابها.

 

 المفترض أن أرتدي قناع الوجه عندما أكون بصدد التنزه في ظل عدم وجود أي أحد بالقرب مني؟( هل من 3)

 

ومع  ات.راطال تندرج مسارات المشي والتنزه ضمن األماكن العامة وذلك بموجب التعريف الوارد في األمر التنفيذي، ولذلك فال تنطبق عليها هذه االشت

 إننا على يقين من أن قاطني والية مين .سك هل يجب عليَّ ارتداء قناع الوجه، فستكون اإلجابة األكثر شيوًعا هي نعمذلك وكما ذكرنا سابقًا، إذا سألت نف

 سوف يُغل ِّبون الحكم السليم والصحيح للموقف.

 

 ( هل ينبغي لألشخاص داخل صاالت األلعاب الرياضية بما في ذلك جلسات تدريبات اليوجا، ارتداء أغطية الوجه؟4) 

 

 نعم.

 

فهل يتعين علي  ارتداء غطاء الوجه  -وليس في مكان عام أو في أحد األماكن الرياضية  -( إذا كنُت أمارس التمارين الرياضية بمفردي أو مع عائلتي 5)

 أو القناع؟

 

 ال، فالغرض من هذه السياسة هي حمايتك من اآلخرين وحماية اآلخرين منك.

  

  ماذا عن المتزلجين؟( 6)

 

يرتدي المتزلجون ألثمه وجراميك وهي بدائل مقبولة لألقنعة طالما كانت توفر تغطية من طبقتين. إن ارتداء غطاء الوجه يُعد مطلوبًا غالبًا ما في الغالب نعم. 

فعاليات لج الشمالي في ظل وجود العندما يكون التزلج جزًءا من فعالية أو مسابقة منظمة. على سبيل المثال، حتى مع البدايات المتعاقبة، فإن طبيعة التز

مكان غير  وخالصة القول، أثناء التزلج بمفردك في التجريبية غير المتوقعة واالختالفات بين الرياضيين قد تؤدي إلى تجمع المجموعات الحقًا في السباق.

  األماكن العامة، ال يُعد قناع الوجه مطلوبًا.

 

 مدرسية أو المجتمعية مثل دوري كرة السلة للمدارس الثانوية أو دوري الهوكي الخاص؟( ماذا عن حضور الفعاليات الرياضية ال7)

 

سية من رياض درابناًء على التجربة في العديد من الواليات، تطلب الوالية حاليًا من المشاركين في األنشطة الرياضية التي يجري تنظيمها في المراحل ال

أو حتى الدوريات أو المسابقات االجتماعية، ارتداء أغطية الوجه. هذا بغرض حماية جميع المشاركين. يجوز ، (K-12) األطفال حتى الصف الثاني عشر

 لهيئات الرياضية الجماعية وكذلك رياضة المحترفين اتباع الدليل اإلرشادي الخاص بها.

 

 صور؟( هل ينبغي لألشخاص ارتداء أقنعة الوجه أثناء التواجد بالخارج من أجل التقاط ال8)

 

 نعم، إذا كان ذلك يجري في أحد األماكن العامة. 

 

https://www.maine.gov/governor/mills/sites/maine.gov.governor.mills/files/inline-files/An%20Order%20to%20Implement%20Phase%20Four%20of%20the%20Restarting%20Maines%20Economy%20Plan.pdf
https://www.maine.gov/governor/mills/sites/maine.gov.governor.mills/files/inline-files/An%20Order%20to%20Implement%20Phase%20Four%20of%20the%20Restarting%20Maines%20Economy%20Plan.pdf


على جميع من يحضرون الخدمات الدينية ارتداء أقنعة الوجه بما في ذلك الشخص المؤدي لتلك الخدمات حتى وإن كان/ كانت على بُعد يتعين ( هل 9)

 قدًما من المشاركين اآلخرين؟ 14مسافة 

 

 المشاركين.نعم، وهذا من أجل حماية جميع 

 

أقدام في إحدى دور السينما أو صاالت العرض المباشر ارتداء أقنعة  6( هل يتعين على األشخاص الذين يجلسون على مسافات متباعدة بمقدار 11)

 وماذا عن الممثلين؟ الوجه؟

 

ن هذه الصاالت تُعد من األماكن العامة، ويمكنك االطالع على نعم. يتعين على كل ٍّ من المشاهدين والمؤدين والعاملين في الصالة ارتداء أقنعة الوجه؛ ذلك أ 

 ( في أماكن الفنون المسرحية.COVID-19قائمة مراجعة إجراءات الوقاية من )الدليل اإلرشادي لدور الترفيه المباشرة من هنا 

 

 هذه المتطلبات الجديدة الرتداء أقنعة الوجه على المطاعم؟( هل تسري 11)

 

( إلى الزبائن وموظفي المطعم، يتعين على رواد المطعم ارتداء أغطية الوجه أثناء جلوسهم على الطاوالت COVID-19نعم. من أجل تقليل مخاطر انتقال ) 

 أو تناول الطعام أو المشروبات.

 

  ( هل يسري ذلك على أماكن العمل الخاص؟12) 

 

 عملهم. يجوز ألصحاب الشركات واألعمال الخاصة ممن ال يتعامل موظفوهم مع العامة تحديد األشخاص الذين ينبغي لهم ارتداء أقنعة الوجه في أماكن

 يجب عليهم ارتداء أغطية الوجه.  ومع ذلك، عندما يكون األشخاص في األماكن العامة في أماكن العمل،

 

 ( هل يتعين على أصحاب الشركات ممن يديرون األماكن العامة الداخلية تنفيذ أومر ارتداء أغطية الوجه؟13)

 

 الوجه. بشأن األشخاص المخولين بإلزام األفراد بارتداء أغطية 0202نوفمبر  4( الصادر في FY 20/21 16لم يطرأ أي تغيير على األمر التنفيذي )

 

لتي من شأنها اتتحمل شركات أعمال التجزئة الكبرى وكذلك المدارس وبنايات البلدية وبعض أنواع المنظمات األخرى المسؤولية بالفعل عن تنفيذ التدابير  

 ضمان ارتداء العمالء ألغطية الوجه.

 

مصنوعة من ال وحاليًا، يتعين على مالك ومشغلي جميع األماكن العامة الداخلية في والية مين تعليق الفتات مرئية واضحة بمتطلبات ارتداء أغطية الوجه 

اذ األمر التنفيذي متطلبات إنفالقماش. وتدرك اإلدارة أنه فيما يتعلق ببعض المتاجر، وخاصة المتاجر الصغيرة التي تضم عددًا قلياًل من الموظفين، فقد تكون 

علمٍّ بشروط  لىصعبة، وهذا هو السبب وراء أنهم قد يرفضون تقديم الخدمة أو دخول الشخص لعدم امتثاله. إضافة إلى ذلك، بالنسبة لهؤالء الذين يكونون ع

 ليهم و/أو اتهامهم بالتعدي الجنائي على الممتلكات.ومتطلبات ارتداء أغطية الوجه ويصرون على الدخول إلى المؤسسة، فقد يُحرمون من تقديم الخدمة إ

 

 ( كيف ستبدو عملية إنفاذ هذا األمر الجديد؟14)

 

شجعها في ذلك جميع سكان والية مين والشركات العاملة فيها ممن يتعاملون مع مسألة خطورة يتولي الوالية أولوية قصوى لعملية االلتزام الطوعية و

اتخاذ  في الحقلوالية لالفيروس بجدية، وذلك عن طريق االلتزام ببروتوكوالت الصحة والسالمة الُمتبعة في الوالية. في حال عدم االمتثال، فسيكون 

( التي يعاقب عليها القانون بالحبس لما Eهامها بمخالفة األوامر التنفيذية وهو ما يرقى إلى جريمة من الفئة )إجراءات قد تمس ترخيص تشغيل المنشأة وات

دوالر أمريكي. كما أشرنا سابقًا، بالنسبة لهؤالء الذين يكونون على علمٍّ بشروط ومتطلبات ارتداء أغطية  0222يوًما أو غرامة تصل إلى  082يصل إلى 

 الدخول إلى المؤسسة، فقد يُحرمون من تقديم الخدمة إليهم و/أو اتهامهم بتهمة التعدي الجنائي على الممتلكات. الوجه ويصرون على

 

https://www.maine.gov/decd/checklists/performing-arts

