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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
 
� محتمل

الطاقة المتجددة: االستعداد الضطراب مد��
 
 
أب��ل 2021 20
 
 
،ع��زي القارئ
 
� وتم التوصل إ� ح�م اليوم. نود أن �ستعد ألي ن��جة � محا�مة دي��ك شوف��

�� � � ، 19 أب��ل ، �دأت مداوالت هيئة المحلف�� .يوم االثن��
 
�
�ات ع� االستمرار �� ا للطب�عة الحساسة لهذە التج��ة ، فقد يؤدي ذلك إ� تجمع األشخاص خارج أوامر الصحة العامة. للتذك�� ، ن��د �شجيع ال�� نظر�

� م�افحة
� األمر الص�� الحا�� للحفاظ ع� نجاحنا ��

ا للتوجيهات الواردة �� � إعادة فتح مدي�تنا COVID-19 إدارة أعمالها وفق�
وح�� نتمكن من االستمرار ��

� الهواء الطلق
�ات ع� تذك�� العمالء �ارتداء أغط�ة الوجه ، والحفاظ ع� مسافة اجتماع�ة ، والحد من حجم التجمعات �� .�أمان. �ما �شجع ال��

 
� ذلك المظاهرات العامة المحتملة ، لم يتم التخط�ط ألي أ�شطة

� الممرات التجار�ة �ما ��
� أن الح�م قد يؤدي إ� أ�شطة غ�� مخطط لها �� � ح��

��
ا ، فإل�ك �عض االعت�ارات � التخط�ط مس�ق�

�ات ، إذا كنت ترغب �� :معروفة ح�� اآلن. �ال�س�ة لل��
 

� أي من العنا� الخاصة �ك � الهواء الطلق ، ير�� تأم��
كة ، أو لديها أي عمل�ات �� � �ستخدم برنامج المساحات المش�� �ات ال�� �ال�س�ة لل��

.والتأ�د من جرد ممتل�ات عملك
 

� المدينة
إ� مستوى أع� لدعم الت�سيق ع� مستوى المدينة. س�تم ��� المعلومات العامة (EOC) س�تم ت�ش�ط مركز عمل�ات الطوارئ ��

� والرسائل النص�ة بواسطة
و�� �د اإلل��� واإلخطارات والت�بيهات والتحذيرات من خالل لجنة ت�افؤ الفرص. س�تم �سل�م الرسائل ع�� ال��

AlertSF ، ا ع� � المدينة. س�تم مشاركة الرسائل أ�ض�
.Nextdoor و Facebook و Twi�er نظام الت�ب�ه الرس�� للطوارئ ��

�
�ات ع� ال�سج�ل �� �دي الخاص بهم إ� www.alertsf.org -888 ع� AlertSF يتم �شجيع ال�� أو عن ط��ق إرسال الرمز ال��

777.
 

طة سان فرا�س�سكو � للق�ام �دور�ات ومراق�ة الممرات التجار�ة. س�عمل الض�اط اإلضافيون (SFPD) أضافت إدارة �� � إضافي�� موظف��
.وس�كون لديهم موارد لالستجا�ة للم�المات الروت�ن�ة للخدمة �اإلضافة إ� أي أحداث عف��ة قد تحدث

.ع� 415-553-0123. لحاالت الطوارئ ، اتصل ع� SFPD 911 للم�المات / التقار�ر غ�� الطارئة ، ير�� االتصال �ـ
ا ا ما ، قل ش�ئ� � إذا رأ�ت ش�ئ� �ات ال�� .تحث سان فرا�س�سكو جميع ال��

 
ة ا - 5:00 مساًء) ع� MF ، 9:00 -415) للحصول ع� الدعم واألسئلة وموارد األعمال األخرى ، اتصل �الخط الساخن لألعمال الصغ�� ص�اح�
. sfosb@sfgov.org 554-6134 أو

 
ا ا�تك المستمرة . ابق آمن� .ير�� مشاركة هذە المعلومات مع الش��ات الخاصة �ك. �شكرك ع� ��
 
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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