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مايو 2020 20
 
 
،ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� وتذكر التحقق من sfosb@sfgov.org ف�ما ��� إعالنات وتحديثات منتصف األسب�ع . إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة. لعرض جميع إعالناتنا السا�قة ، تفضل ب��ارة h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

:اإلعالنات
التوجيهات 2020-08 و2020-09ب ، C19-08b األمر الص��

� مدينة الصحة �الدفع
، أصدر مسؤول الصحة �� �

� األسب�ع الما��
� المواع�د الطب�ة الروت�ن�ة والعمل�ات الجراح�ة االخت�ار�ة، C19-08b و�� تق�د ��

�شجع التعي�نات ال�ع�دة، يؤكد أن الحش�ش قد ت��� مفتوحة المستوصفات و�قدم إرشادات ال�شغ�ل ، و�ضع التوجيهات للسماح �عض العمل�ات
�
ور�ة، أو األساس�ة، و تقد�م المشورة، أو شفاء الفن �� � طارئة و�� � تحدث . و ترت�ب ال �منع تقد�م أي عالج ط�� الجراح�ة واإلجراءات، وال��ارات ال��

� المرفق 1
الح�م لتوف�� الرعا�ة الطب�ة، مس�شار، أو ممارس الفنون الشفاء . �اإلضافة إ� ذلك ، �جب ع� هؤالء المزودين   قم ب�دارة االس�ب�ان الوارد ��

ا � الصفحة 11 من األمر الص�� ) ق�ل رؤ�ة الم��ض أو العم�ل شخص��
��) . 

 
 .الم�شأة المطل��ة أفضل الممارسات لعمل�ة جراح�ة اخت�ار�ة والرعا�ة الصح�ة األسنان bوعالوة ع� ذلك، توجيهات 2020-08 و 09-2020
 
� ذلك ز�ارات ما ق�ل

� العمل�ات الجراح�ة االخت�ار�ة �ما ��
ا ع� الفور �� ا (2020-08) سار�� ا جد�د� � سان فرا�س�سكو توجيه�

أصدرت إدارة الصحة العامة ��
ا ، يتم جدولته ا أو خارج�� ا داخل�� � الجراحة االخت�ار�ة أي إجراء جرا�� غ�� طارئ ، سواء �ان م��ض� الجراحة وما �عدها. ألغراض هذا التوج�ه ، تع��
� تتطلب التخدير ، ا. �شمل هذا ، ع� س��ل المثال ال الح� ، الجراحة التجم�ل�ة ، و�عض إجراءات األسنان ، واإلجراءات الجراح�ة الغاز�ة ال�� مس�ق�
� تنطوي ع� التخدير العام أو التخدير الوا�� (مثل ا أو اإلجراءات غ�� الجراح�ة ال�� ها من العمل�ات الجراح�ة المخطط لها مس�ق� وجراحة العيون ، وغ��
). التوج�ه (09-2020 � (bتنظ�� القولون أو التنظ�� الداخ��

�� � cludes أصبح فعاال الساعة 11:59 من مساء يوم 17 مايو 2020 لرعا�ة صحة األسنان ال��
� حاالت

ات التجم�ل والنظافة والتصح�ح�ة، تق��م األسنان، عاجلة، أو الرعا�ة �� ول�ن ال تقت� ع� أي قائ�ة، التصالح�ة، والص�انة، ومستح��
 .الطوارئ
 
�
� أفضل الممارسات التوجي�� (ب�ان (أ) ��

�جب ع� مقد�� الخدمة خلق، واعتماد وتنف�ذ خطة الصحة والسالمة أن عناو�ن �ل بند من بنود مدرجة ��
كة توف�� الصفحة 5 من النظام)، ق�ل أن �سمح �ائن لتقد�م أي م��ض أو العم�ل الرعا�ة . للحفاظ ع� سالمة العمال والجمهور ، �جب ع� �ل ��

�ات ذات الصلة �الصحة و �شج�عهم ع� القراءة و التوجيهات �ش�ل � خارج منازلهم. جميع ال�� � العامل�� �سخة من المرفق التوجي�� لجميع الموظف��
� DPH �جب ال�قاء تحدث عن ط��ق فحص المواقع acility منظمة العمل ضد الج�ع و E .�امل ودقيق

��
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp و h�ps://sfcdcp.org/covid-19 انتظام�.
 
اإلعالن الت�م��� لرئ�س ال�لد�ة # 15
� التقاط ال�ضائع من جانب ال�ضائع

� تعمل �� �ات البيع �التجزئة ال�� � 18 مايو 2020 ، وقع عمدة ساللة اإلعالن الت�م��� رقم 15 الذي �علن أن ��
��

وال�ضائع قد تحتاج إ� احتالل جزء من الرص�ف المواجه لألعمال التجار�ة ل�سه�ل االلتقاط والدفع من جانب الط��ق. من المصلحة العامة التنازل عن
� تحظر إشغال الرص�ف لهذا �ات �احتالل الرص�ف لهذا الغرض. تم تعليق أحد أح�ام القانون المح�� ال�� ـــح ورسوم للسماح لل�� أي متطل�ات ت��ـ
والمنظمات غ�� ال��ح�ة، ومشغ�� المرافق العامة األخرى المرخص لها وضع عالمات مؤقتة ع� الرص�ف usinesses الغرض. و�اإلضافة إ� ذلك، ب
� ذلك القسم

� قانون �حظر ذلك، �ما �� � وأي المحلي��
المجاور ألما�ن عملهم ل �سه�ل الت�اعد االجتما�� لألشخاص ي�تظرون دورهم خارج هذە الم�ا��

 . 184.57 من قانون األشغال العامة مع وقف التنف�ذ
 
كي�ات المستخدمة القط الرص�ف ع� واجهة المتجر ع� الفور. ال (DPW) قدمت إدارة األشغال العامة م�ادئ توجيه�ة بوجوب وضع الجداول / ال��
. لم��د من التفاص�ل حول أ�شطة الرص�ف ، قم ب��ارة موقع �ات تجاوز حدود العرض المرت�طة بواجهة المب�� . DPW �مكن لل��
 
� اخت�ار COVID-Tenderloin موقع اخت�ار

Tenderloin الخاص �ـ COVID-19 المجا��
� لـ COVID-19 يتم توف�� اخت�ار

ـــخ واألوقات التال�ة ، مقدم من إدارة Tenderloin المجا�� � التوار�ـ
�� SF للصحة العامة ولجنة حقوق اإل�سان و GLIDE و

Code Tenderloin ف �اء مجتمع Ma� Haney �دعم من الم�� .Tenderloin و��
 
في�� ، 570 شارع إل�س T enderloin الموقع : مركز ال��
 

األر�عاء ، 20 مايو ، من 12 م - 4 م
ا - 4 مساًء الخم�س - األحد ، 21 - 24 مايو ، 10 ص�اح�
ا - 4 مساًء � ، 28 مايو - 1 يونيو ، 10 ص�اح� الخم�س - اإلثن��
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S chedule �
نت �� �ة فقط) أو عن ط��ق االتصال sf.gov/ GetTestedSF موعد مقدما ع� االن�� � � المن�ثقة" (�اإلنجل�� � الم��

وانقر ع� " كتاب ��
. (415-701-2311 (خدمة متعددة اللغات متاحة
 
C ommunity و�نات نادي � ، بن�� �

�اء: سانت أنتو�� د ،SF، CCDC ال�� ب�ت الض�افة، شفاء حسنا، ال فوس الت�نا، حزب ،TNDC ،التحالف ع� ال���
� الشعب�ة THC، TLCBD ،الشعب الجمهوري � ،VYDC ،وال�ونغرس الم�� . السف�ه المؤمن��
 
Legacy Business Spotlight: Ristorante Italiano من Tommaso's
ا والمعكرونة � � سان فرا�س�سكو للبي��

� توماسو ، الوجهة رقم 1 ��
� يوم الحد�ة من الشا�� الشما�� الرئ��� ��

احصل ع� الن��ذ الخاص �ك ��
والتخصصات اإل�طال�ة. جميع زجاجات الن��ذ �خصم 50٪ يوم األر�عاء للذهاب. إقرانه مع طبق لذ�ذ من المعكرونة الطازجة - ال�مال� �مكنك توص�ل
أو االتصال برقم (415) 398-9696 لتقد�م طل�ك لإلخراج. �خضع العرض للتغي�� أو اإللغاء ، Postmates و DoorDash و Caviar الطل�ات من خالل
.حسب التوافر
 
ساعات العمل: الثالثاء - األحد 4:00 م - 8:30 م
h�ps://www.tommasos.com/menu :القائمة

 
� تح��ل األف�ار إ� قصص من خالل العالمة التجار�ة" . Osaki Crea�ve Group تم تصم�م اإلعالن بواسطة

."نحن �ساعد ��
 
� الم�ان. األعمال

�ات القد�مة خالل طلب المأوى �� � تقدمها ال�� � هذا القسم ، �سلط الضوء ع� العروض الجد�دة والعروض الخاصة والصفقات ال��
��

ـــخ المدينة وه��تها. تعزز هذە األعمال � تار�ـ
ا أو أ��� و�ساهم �� � سان فرا�س�سكو لمدة 30 عام�

القد�مة �� مؤسسات قد�مة لخدمة المجتمع تعمل ��
. المشاركة المدن�ة وتعمل �أصول ثقاف�ة قّ�مة للمدينة. تحقق من القائمة ال�املة وخ��طة األعمال القد�مة هنا
 
:الندوات
ا - Curbside أفضل الممارسات الستالم الخم�س 21 مايو 2020 الساعة 11:00 ص�اح�
نت حول القواعد وأفضل SF �ستض�ف مكتب ف�ه ، ووزارة الصحة العامة ندوة ع�� اإلن�� للتنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ، ولجنة سان فرا�س�سكو لل��
�ات البيع �التجزئة. انقر هنا لالنضمام إ� � ل��    .Zoom الممارسات لس�اسة المدينة الجد�دة �شأن االلتقاط الجان��
 
04:00 �

�سأل ان النائب - الخم�س ��
� Caseforce و AskSBDC انضم إ� ة والمحام�� � ذوي الخ�� ف�� يوم الخم�س الساعة 4 مساًء. اط�ح أسئلتك وتعرف ع� التحديثات الرئ�س�ة من المح��
اض ، وقضا�ا الرواتب والم��د ائ�ة وال�طالة ، والمشورة العمل�ة �شأن االق�� � ذلك تعادل القوة ال��

.الذين �غطون موضوعات �ما ��
 
baseforce :تكب�� �لمة المرور | h�p://zoom.asksbdc.com/caseforce :الرا�ط
� أن ي�شط فقط أثناء الجلسة . ملحوظة: را�ط لحضور الخم�س اطلب من أحد المحام��
 
� �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ت��� تاون هول �اإلس�ان�ة - األر�عاء 3 يونيو 2020 الساعة 1:00 مساًء

�� � مفوض التأم��
ـــخ المفوض ة CA تار�ـ �ات الصغ�� � والموارد المتاحة لل�� � قضا�ا التأم��

� ر��اردو الرا و �ال�فورن�ا اب�ض غرف التجارة لت��� لقاعة المدينة االس�ان�ة �� التأم��
وري أن �كون لد�ك معلومات حديثة عن COVID 19 خالل �ات لخسائر اقتصاد�ة هائلة ، من ال�� الطوارئ ال��ائ�ة. مع تعرض العد�د من ال��
ة وغرفة التجارة اإلقل�م�ة اإلس�ان�ة ة األم��ك�ة ، وأغلب�ة األعمال الصغ�� اء من إدارة األعمال الصغ�� الخدمات والموارد. �ما س�نضم إ� المناقشة خ��
. اإلس�ان�ة . لم��د من المعلومات ، انقر هنا
 
:الموارد الجار�ة
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ة � لمعدات الحما�ة الشخص�ة (OSB) أ�شأ مكتب األعمال الصغ�� ة (PPE) قائمة �الموردين المحلي�� �ات الصغ�� اء SF �مورد لل�� � �س� إ� �� ال��
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال � إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع� SF معدات الوقا�ة الشخص�ة. �مكن ألي ��

وترغب ��
sfosb@sfgov.org .   
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة ذات الصلة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا . انقر هنا . �ما قدم مكتب المد�� العام معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp : ع� العنوان التا�� DPH �مكن االطالع ع� الطل�ات والتوص�ات الصح�ة من
 
:ع� COVID-19 المتعلقة �ـ Mayoral �مكن العثور ع� جميع إعالنات
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة ت�ب�ه المدينة: أرسل

ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��
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