إدارة الصحة والخدمات البشرية في ميشيغان ()MDHHS
أمرا يُ ِلزم إجراء إختبار لموظفي الزراعة وتجهيز
تصدر ً
األغذية لحماية صحة وسالمة العمال والمجتمع
للنشر الفوري
 3آب/أغسطس 2020
جهة اإلتصال :لين سوتفين (517-241-2112 ،)Lynn Sutfin
النسنينغ ،ميشيغن .أصدر مدير إدارة الصحة والخدمات البشرية في ميشيغن ( )MDHHSروبرت جوردون أمر طوارئ
يلزم بإجراء إختبار كوفيد 19-لموظفي الزراعة وتجهيز األغذية .يجعل األمر من والية ميشيغن رائدة وطنية في إجراءآت
حماية السالمة العامة من كوفيد 19-للعمال الزراعيين والمهاجرين ،بنا ًء على أوامر تنفيذية من الحاكمة جريتشين ويتمر
والتي تُلزم بإتخاذ تدابير السالمة العامة في مكان العمل في خطط تجهيز اللحوم والدواجن وتوفير السكن اآلمن للعمال
المهاجرين المصابين بكوفيد.
يقول السيد جوردون" :إن الرجال و النساء الذين يعملون في حقولنا ومصانع تجهيز األغذية معرضون بشكل خاص لخطر
اإلصابة بكوفيد ،19-وهم يحتاجون و يستحقون الحماية "" .سيساعد هذا األمر اليوم في الحد من إنتشار كوفيد في المجتمعات
عبر والية ميشيغن وتقليل التأثير المتباين للوباء على العمال من أصول التينية".
في األسابيع األخيرة ،تم تحديد  11حالة تفشي للفيروس في المزارع ومصانع تجهيز األغذية في والية ميشيغن .إضافة إلى
ذلك ،يمثل العمال من أصول التينية  5بالمئة من سكان ميشيغن لكنهم يمثلون  11بالمئة من حاالت اإلصابة بكوفيد التي يتم
فيها تحديد أصول الشخص.
يتطلب األمر من مشغلي معسكرات سكن المهاجرين تقديم إختبار كوفيد 19-وعلى النحو التالي:
•
•
•

إجراء إختبار أساسي لمرة واحدة لجميع المقيمين الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما وأكثر.
إجراء إختبار جميع المقيمين الجدد خالل  48ساعة من وقت الوصول ،مع توفير سكن منفصل للمقيمين الوافدين
ختبارا ثانيًا بعد  14 -10يو ًما بعد تاريخ الوصول.
حديثًا لمدة  14يو ًما وإ
ً
لإلصابة.
إجراء إختبار ألي مقيم لدي أعرا أو تعر

يتوجب على أصحاب العمل للعمال المهاجرين أو الموسميين ،ومرافق تجهيز اللحوم والدواجن والبي والبيوت البالستيكية
(الخضراء) الزراعية التي يعمل فيها أكثر من  20موظفًا في موقع العمل في وقت واحد تقديم إختبار كوفيد 19-وعلى النحو
التالي:
•
•
•

إجراء إختبار أساسي لمرة واحدة لجميع العمال.
إجراء إختبار جميع العمال الجدد قبل البدء في أي عمل شخصي.
إجراء إختبار أي عامل تظهر علي األعرا أو تعر لإلصابة.

يقول السيد جوردون" :ستعمل اإلدارة مع أصحاب العمل ومشغلي اإلسكان لضمان اإلبالغ في الوقت المناسب عن بيانات
اإلختبار والحصول على معدات الوقاية الشخصية حتى نتمكن معًا من منع إنتشار الفيروس".
يقول السيد جاري مكدويل ،مدير إدارة الزراعة والتنمية الريفية في ميشيغان (" :)MDARDإن ضمان صحة وسالمة عمال
األغذية والزراعة األساسيين في ميشيغن أمر بالغ األهمية للحفاظ على إستمرار سلسلة التوريد الغذائي لدينا"" .هؤالء العمال
هم موظفونا في الخطوط األمامية وهم جزء حيوي من نقل طعامنا من المزرعة إلى األطباق".
يقول السيد جون كاكماكي ،رئيس إتحاد عمال األغذية والتجارة المحلي " :)UFCW Local 951( 951من الضروري
المحافظة على سالمة وصحة عمالنا و أسرهم والذين يعملون في مجال صناعة األغذية والزراعة" ".أنا أحيي السادة المدراء
غوردون وماكدويل لما بذلوه من جهود لحماية الشعب في والية ميشيغن وحماية إقتصادنا".
يجب على أصحاب العمل ومشغلي اإلسكان إكمال خطة بحلول  10آب/أغسطس حول كيفية إجراء اإلختبار وفقًا لهذا األمر.
يتوجب اإلنتهاء من إجراء اإلختبار األساسي وتنفيذ اإلختبار المستمر في موعد أقصاه  24آب/أغسطس.
يتوفر ألصحاب العمل ومشغلي اإلسكان عدة خيارات إلستكمال اإلختبار المطلوب ،بما في ذلك التعاقد مع مقدم خدمات طبية
أو مقدم رعاية صحية مهنية أو مختبر لترتيب برنامج إختبار؛ طلب مساعدة الوالية إلجراء اإلختبار؛ أو إستخدام موارد
اإلختبار في المجتمع بصورة أوسع .ستوفر الوالية دعم اإلختبار ألصحاب العمل أو مشغلي اإلسكان حيث تسمح قدراتها
وتساعد المرافق في تحديد مصادر أخرى إلختبار القدرات بحسب الحاجة.
أصدرت إدارة الصحة والخدمات البشرية في ميشيغن ( )MDHHSأيضًا وثيقة إرشادية ألصحاب العمل الذين يقدمون
معلومات خطوة بخطوة حول كيفية إكمال أصحاب العمل لإلختبار وتسليط الضوء على الموارد مثل تمويل المنح وتغطية
التأمين الصحي من خالل برنامج الميديكيد ( )Medicaidالتي يمكن أن يوفر الدعم المالي إلجراء اإلختبار.
سيُطلب من المقيمين المصابين والمعرضين للكوفيد إجراء العزل أو الحجر الصحي حتى تلبية معايير العودة إلى العمل من
مراكز السيطرة على األمرا والوقاية منها ( .)CDCستشترك إدارة الصحة والخدمات البشرية في ميشيغن ()MDHHS
مع وكاالت العمل المجتمعي في المجتمعات المتأثرة من أجل توفير الغذاء والسكن والدعم اإلقتصادي للعمال الذين يفقدون
دخلهم بسبب اإلختبار.
قد يؤدي عدم اإلمتثال لهذا األمر إلى إصدار غرامة مالية مدنية بموجب أحكام القانون المرقم .MCL 333.2262
المعلومات حول هذا التفشي تتغير بسرعة .تتوفر أحدث المعلومات على الموقع اإللكتروني
 Michigan.gov/Coronavirusو .CDC.gov/Coronavirus

