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ة 28 اإلخ�ار�ة OSB يناير 2022 ���
 
 
اير ا من األول من ف��  الموض�ع: أمر ص�� جد�د ساري المفعول اعت�ار�
 
�ك المجتم�� ، ع��زي ال��

 
� تم إجراؤها. �مكنك ات ال�� � سان فرا�س�سكو بتحد�ث النظام الص�� ليتما�� مع إرشادات الوال�ة. اقرأ األمر الص�� لمعرفة التغي��

�األمس ، قامت إدارة الصحة العامة ��
�
ا قراءة هذە المس�ندات �ال�امل ، فإننا نرغب �� وري دائم� � أنه من ال�� � ح��

�� . ات �سهولة أ��� " ح�� تتمكن من رؤ�ة التغي�� ا قراءة �سخة مخططة من "األمر الص�� أ�ض�
ات الملحوظة :قضاء �عض الوقت للفت ان��اهك إ� �عض التغي��
 
� مجموعات مستقرة

إزالة قناع الوجه ��
(الملحق أ)
 
(سلسلة التطع�م األول�ة ، �اإلضافة إ� � �حصل فيها �ل فرد ع� لقاحات حديثة 

� األما�ن ال��
�سمح هذا األمر ب�زالة أغط�ة الوجه ضمن مجموعات مستقرة الس�ئنافها ��

اير. الحظ أن العت�ة السا�قة �انت سلسلة التطع�م األول�ة فقط ا من األول من ف�� .اللقاح الداعم إذا �ان مؤهً�) �دء�
 
 
ط التطع�م األما�ن الخاضعة ل��
ها من مؤسسات الل�اقة ال�دن�ة � الداخل ، وصاالت األلعاب ال��اض�ة ، وغ��

اب �� � يتم فيها تقد�م الطعام أو ال��
ع� س��ل المثال ، المؤسسات أو األحداث ال��

� تمار�ن تتضمن التنفس المرتفع (انظر قسم الطلب 4 أ
(ح�ث �شارك العمالء ��

 
�ات �قبول اإلعفاءات من متطل�ات التطع�م من أجل :ُ�سمح اآلن لمشغ�� هذە ال��
 

معتقدات دي��ة
أس�اب طب�ة مؤهلة
 

� ، الوثائق المطل��ة. عرض نماذج الرفض �لغات متعددة * . للموظف�� � � أو الط��  . �ال�س�ة للمستف�دين ، ال �لزم وجود أوراق إلث�ات اإلعفاء الدي��
 
� � المؤهل�� :من أجل ممارسة هذە اإلعفاءات ، �جب ع� المستف�دين والموظف��

 
� لـ ـــع سل�� � غضون يوم واحد ق�ل الدخول واخت�ار معمل COVID-19 قم ب�نتاج اخت�ار مستضد ��ـ

�� PCR ق�ل الدخول. (ير�� االطالع ع� � � غضون يوم��
��

� هذا الملخص
.(مناقشة االخت�ار ��

ب ب�شاط � جميع األوقات �اس�ثناء ما هو مسم�ح �ه �موجب اس�ثناءات محددة من الملحق أ (مثل أثناء األ�ل أو ال��
ا �� ا مناس�� .(ارتِد قناع�

 
ا ألن � مع إعفاء معتمد. نظر� كة �موجب القانون المعمول �ه ع� تحد�د ما إذا �انت قادرة ع� تقد�م إقامة معقولة للموظف�� � األمر �حد من قدرة أي ��

ء �� �
مالحظة: ال ��

� منع ان�شار
�� � � هذا الطلب غ�� �اٍف COVID-19 االخت�ار واإلخفاء ل�سا فعال��

كة أن الحد األد�� من المتطل�ات �� � التطع�م ، فقد تحدد ال��
�� � مثل كونهما محدث��

هم .لعمل�اتها لحما�ة صحة وسالمة المستف�دون أو الموظفون أو غ��
 
 
أحداث داخل�ة ضخمة
ف �أنه األشخاص الذين لديهم أ��� من 500 شخص (انظر قسم الطلب 7 ب (ُمعرَّ
 
:النظام �جعلنا أقرب إ� التوافق مع لوائح الدولة. �جب ع� الحضور اآلن إما
 

� ذلك التطع�مات المعززة إذا �انت مؤهلة أو
كن ع� اطالع ع� التطع�مات ، �ما ��

� لـ ـــع سل�� � غضون يوم واحد ق�ل الدخول واخت�ار معمل COVID-19 قم ب�نتاج اخت�ار مستضد ��ـ
�� PCR ق�ل الدخول. (ير�� مراجعة قسم � � غضون يوم��

��
(.االخت�ار أدناە للحصول ع� م��د من المعلومات

 
 
اخت�ارات
 
ا ، �جب عليهم COVID-19 عندما �قوم المستف�دون أو الموظفون ب�نتاج اخت�ار :سلب��
 

� من اخت�ار مخت�� � غضون يوم واحد من اخت�ار المستضد أو يوم��
.PCR �كون ��

� �ل اخت�ار 3 أ�ام ع� األقل � األسب�ع ، و�جب أن �فصل ب��
 .ومع ذلك ، ال ُ�طلب من أي شخص إجراء أ��� من اخت�ار�ن ��
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� ؟ ما الذي �مكن استخدامه كدل�ل ع� االخت�ار السل��
 

.وث�قة مطبوعة من مزود اخت�ار للمخت��
ون�ة ع� الهاتف أو أي جهاز آخر من مزود االخت�ار أو المخت�� - �جب أن تتضمن المعلومات اسم الشخص ون�ع االخت�ار الذي تم يتم عرض ن��جة اخت�ار إل���
.إجراؤە ونتائج االخت�ار السلب�ة
� . مطلوب التحقق من ن��جة ) دل�ً� مقبوً� ع� االخت�ار السل�� �� � ا (مثل االخت�ار الم�� ـــع يتم إجراؤە ذات�� � تم التقاطها الخت�ار مستضد ��ـ ال ُتعد الصورة ال��
.االخت�ار من طرف ثالث

 
 
COVID-19 موارد
 

� سان فرا�س�سكو
مواقع التطع�م والتع��ز ��

� سان فرا�س�سكو
مواقع االخت�ار ��

إرشادات العزل والحجر الص��
SF COVID ب�انات

 
 
وس كورونا � من ف�� � اإل�جابي�� � لدعم العامل��

� التعا��
سان فرا�س�سكو تمدد تم��ل برنامج الحق ��

� أن سان فرا�س�سكو ستخصص 5.4 مليون دوالر إضاف�ة من الصندوق العام للمدينة لتمد�د برنامج ف ه�الري رون�� � ، أعلن مايور لندن ب���د والم��
� األسب�ع الما��

��
� سان فرا�س�سكو الذين

�� � � ال�الغ�� داد دفعة لمرة واحدة للمق�م�� � االس��
� الطل�ات. يوفر برنامج الحق ��

داد ح�� نها�ة يونيو 2022 لتلب�ة ال��ادة الحال�ة �� � االس��
الحق ��

.و�توقعون مواجهة صع��ات مال�ة أثناء الحجر الص�� أو العزلة ، COVID-19 ث�تت إصابتهم �ـ
 
داد ، ير�� ز�ارة � االس��

. oewd.org/covid19/workers لم��د من المعلومات حول برنامج الحق ��
 
ل COVID-19 اخت�ارات � � الم��

المجان�ة ��
� الوال�ات المتحدة مؤهل لطلب 4 اختبارات

ل �� � ل COVID- 19 �ل م�� � . مجانیة في الم��
 

� .حد طلب واحد ل�ل عنوان سك��
.COVID-19 يتضمن طلب واحد 4 اخت�ارات مستضدات ��عة فرد�ة لـ
ا من أواخر يناير ا �دء� .س�تم شحن الطل�ات مجان�

 
. /h�ps://www.covidtests.gov للطلب ، قم ب��ارة
 
 
اتصل بنا
ا ، فإن نت ع� OSB �ما هو الحال دائم� � ع� ، sfosb.org هنا للمساعدة. اتصل بنا ع�� اإلن��

و�� �د اإلل��� أو ع�� الهاتف ع� sfosb@sfgov.org ، -415 عن ط��ق ال��
6134-554.    
 
� مجلد

� رسائلنا اإلخ�ار�ة ، هناك احتمال أن يتم ا��شاف رسائلنا اإلخ�ار�ة ��
ا ع� تل�� ا. ب�نما �جب أن تظل قادر� س�تحول مكت�نا إ� منصة رسائل إخ�ار�ة مختلفة ق����

ة � آخر أخ�ار األعمال الصغ��
� تل��

� هنا للتأ�د من أنك س�ستمر ��
و�� . ير�� قضاء �عض الوقت لتأ��د عنوان ب��دك اإلل��� �

�د العشوا�� � / ال��
�د العشوا�� .ال��
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