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،ع��زي القارئ
 
ا حول جهودنا الجماع�ة إل�طاء ان�شار ا ونرى تقدم� ة لدينا ، فإننا نحقق تقدم� � �انت األشهر القل�لة الصع�ة �ال�س�ة لمجتمع األعمال الصغ�� � ح��

��
COVID-19. ما المحاور سان فرا�س�سكو نحو االنتعاش االقتصادي، و عمدة لندن� N. ات� تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلنت ��
18 � � أقرب وقت 10:00 ع� االثن��

� والمستودعات لفتح و�شغ�ل لس�ارة ب�ك آب واجهة وال�سل�م �� البيع �التجزئة، وكذلك المرت�طة س�سمح المصنع��
.مايو 2020
 
نت ع� ا ع�� اإلن�� �ات المصنعة ( SF.gov/curbside أصدرت المدينة اليوم إرشادات (متوفرة أ�ض� �ات البيع �التجزئة ، �اإلضافة إ� ال�� ل��
(ل�ل مرافقها)، و بروتوكول الت�اعد االجتما�� وخطة الصحة ـــع  والمستودعات المرت�طة بها . ق�ل عمل �مكن فتح، �جب أن تعد، إضافة وتنف�ذ وتوز�ـ
� توجيهات مسؤول الصحة ذات الصلة . مالحظة: ع� الرغم من أن

� �� مفصلة �� والسالمة مكت��ة أن عناو�ن جميع أفضل الممارسات المط�قة ال��
إرشادات تنف�ذ بروتوكول الت�اعد االجتما�� تقدم مالحظة حول تحد�د العمالء داخل المتجر ، فإن هذا األمر الص�� المعدل ال السماح للعمالء �دخول
ور�ة �ات البيع �التجزئة غ�� ال�� .المتجر ل��
 
� الظروف التال�ة

� سان فرا�س�سكو يواجه الشارع من العمل ��
:�موجب األمر الص�� المعدل ، س�تمكن أي متجر بيع �التجزئة ��

 
.واجهة المحل أو الرص�ف أو خارج االستالم فقط. ال �جوز للعمالء دخول المتجر
� ة إ� الحد من عدد الموظف�� � أي وقت. قد تحتاج المتاجر الصغ��

� م�شأة البيع �التجزئة ��
� الموقع ��

�� � ال �جوز أن �كون أ��� من 10 موظف��
.إ� أقل من 10 ، للسماح �المسافة االجتماع�ة المطل��ة
� من ق�ل العمالء �جب أن تتوافر للمتاجر إم�ان�ة الوصول إ� رص�ف مجاور مجاور أو شارع أو زقاق أو موقف س�ارات مجاور للمتاخم��
� ازدحام المشاة أو الس�ارة

.�استخدام أي ش�ل من أش�ال السفر المسم�ح �ه. �جب أال تمنع منطقة االلتقاط المشاة أو ت�س�ب ��
� الوقت الحا�� ، �اس�ثناء الحد الذي �كون ف�ه للمدخل مدخل منفصل

� مركز �سوق داخ�� مغلق ��
ال �جوز إعادة فتح متاجر البيع �التجزئة ��

� .إ� رص�ف خار��
 
ل �اس�ثناء االحت�اجات األساس�ة و�عض األ�شطة المسم�ح � � الم��

� ذلك متطل�ات ال�قاء ��
ت��� المتطل�ات األساس�ة للنظام الص�� الحا�� سار�ة ، �ما ��

� متا�عة متطل�ات ال�عد االجتما�� و
� ذلك األ�شطة التجار�ة واأل�شطة الخارج�ة. �اإلضافة إ� ذلك، �جب سان فرا�س�سكو االستمرار ��

بها ، �ما ��
�ات ط�اعة م�شورات بهذە المتطل�ات الرئ�س�ة �لغات مختلفة ع� � الطابور لس�ارة ب�ك آب . �مكن لل��

ارتداء أغط�ة الوجه عند االنتظار ��
h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 . 
 
� معدات الوقا�ة الشخص�ة ة ع� قائمة مقد�� الخدمات المحلي�� لمساعدتك �سهولة مصدر ع�� ه ق ه (PPE) إ�شاء مكتب إلدارة األعمال الصغ��
� مراق�ة تقدمها

� أن ال��اء لم ي�ته �عد ، س�ستمر المدينة �� � ح��
� مجتمعنا. ��

� ذلك حراس العطس . نحن ممتنون للغا�ة لك ل�ونك مرساة ��
البنود �ما ��

� والجمهور . إن رفاه�ة مجتمعنا �� و�جراء التعد�الت الالزمة حسب الحاجة. ير�� تذكر ات�اع هذە اإلجراءات للحفاظ ع� سالمة و�ق�ة الموظف��
.أول���نا القصوى
 
� ع�

و�� �د اإلل��� ة ع� 415-554-6134 أو مراسلتنا ع�� ال�� . sfosb@sfgov.org لألسئلة ، ير�� االتصال �مكتب األعمال الصغ��
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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