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يونيو 1 9 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
�� االتصال بنا ع� ف�ما ��� إعالنات جد�دة وتحد�ث. إذا فاتك أي من إعالناتنا السا�قة ، ف�مكنك عرضها هنا . إذا �انت لد�ك أسئلة ، ف��
sfosb@sfgov.org . ير�� مراجعة oewd.org/covid19 للحصول ع� معلومات جد�دة.

:اإلعالنات
� ذلك االس�شارة والفنون العالج�ة األخرى

التوج�ه 2020-20 - أفضل الممارسات لخدمات الرعا�ة المتنقلة ، �ما ��
� ذلك االس�شارة وفنون الشفاء. ح�� يتم تحد�ث

��ي هذا التوج�ه الجد�د فور إصدارە ، و��يح توف�� الرعا�ة من خالل خدمة الرعا�ة المتنقلة ، �ما ��
� المدينة ح�� اآلن

.هذا التوج�ه أو تعد�له ، ال ُ�سمح �أنواع الرعا�ة التال�ة للعمل ��
 

a. ال�فورن�ا) ؛� �
العالج �التدل�ك (�ما هو مرخص �موجب الفصل 2 من القسم 2 من قانون األعمال والمهن ��

b. أعمال الجسم األخرى مثل Reiki ، Rolfing ، الحجامة ، والت�امل اله���� (ول�ن ُ�سمح �العالج الطب��� المرخص ، والوخز �اإلبر ، وخدمات
مقوم العظام) ؛

c. أو العزف ع� آالت النفخ أو النفخ ، و�لها ت��د من عدد و�عة وحجم ( �
أي رعا�ة تنطوي ع� الغناء أو ال�اخ (مثل العالج �ال�اخ ال�دا��

ا ؛ و ا�د� � ا م�� جس�مات الزف�� و�التا�� �ش�ل خطر�
d. ذلك المعالج (المعالجون) ، طالما: جميع �

ا �ما �� ة ، �حد أق� 12 شخص� ُ�سمح �أي عالج جما�� شخ�� (ول�ن المجموعات الصغ��
م مقدم العالج � ا من أقرب شخص ؛ �ل�� األشخاص �متثلون ألمر تغط�ة الوجه ؛ جميع األشخاص جالسون أو �شاركون �ما ال �قل عن ستة قدم�
� المجموعات ، والتنظ�ف ة مناس�ة ب�� � ذلك تحد�د ما إذا �ان �مكن ز�ادة الته��ة ، وترك المساحة فارغة لف��

�أفضل الممارسات ، �ما ��
� المجموعات (والتعق�م ب��

 
� ذلك

� هذا التوج�ه ، �جب ع� �ل عمل�ة رعا�ة صح�ة تقوم ب�شغ�ل خدمة رعا�ة متنقلة ، �ما ��
ق�ل السماح �حدوث الرعا�ة �ما هو موضح ��

:االس�شارة وفنون الشفاء
 

� مختلف اللغات .1
     ( إ�شاء و�ضافة الموقع و تنف�ذ ل بروتوكول الت�اعد االجتما�� ( المتاحة ��

� أفضل الممارسات .2
� اتخاذ إجراء بناًء ع� التوص�ات المدرجة ��

قم �مراجعة وتنف�ذ جميع المتطل�ات المعمول بها ألفضل الممارسات والنظر ��
. ((الملحق أ

( مراجعة جدول فئات المخاطر ( جزء من الملحق أ .3
� لخطة الصحة والسالمة (الملحق ب .4 (إ�مال و��� قائمة المراجعة المكونة من صفحت��

 
احة. و�� �مثا�ة تذك�� � يتجمعون أو مناطق اس�� � أي منطقة استق�ال وأي أفراد رئ�سي��

ها �� � ، و��� �جب أن تكون هذە الوثائق متاحة لجميع الموظف��
� ذلك المتطل�ات العالم�ة مثل طلب أغط�ة الوجه ، والالفتات ، وفرض ستة مسافات ع�

� �حتاج عملك إ� ات�اعها �ما �� �جميع أفضل الممارسات ال��
ا مثل االمتثال لمتطل�ات هذا التوج�ه وأفضل الممارسات حما�ة صحة العمال والمر�� والعمالء والمجتمع � األشخاص ، وأش�اء أ��� تحد�د�   .األقدام ب��
 
آخر التحديثات ع� موقع التوجيهات الصح�ة
� مراجعة إدارة الموقع الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع

�ات االستمرار �� � لجميع ال��
و�����

ة        :استمرار المعلومات ليتم تحديثه. تتضمن �عض التحديثات األخ��
خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة متاحة اآلن لتوج�ه البيع �التجزئة داخل المتاجر 17-2020
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-17-Instore-Retail-Health-and-Safety-Plan.pdf
خطة الصحة والسالمة القا�لة للتعبئة متاحة اآلن لتوجيهات أط�اء األسنان 09-2020
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-09-Dental-Health-and-Safety-Plan.pdf

 
   .و الفتات أجل لعملك (PPE) اوف ، أنا ال�س�ب صالت إ� الحما�ة الشخص�ة معدات SF .G �اإلضافة إ� ذلك �مكن العثور ع� معلومات عن
 
�ات الطوب وقذائف الهاون قبول النقد من ق�ل ��
� ف�� � عام 2019 ، أصدر مجلس الم��

� �جب أن ت�يح للعمالء لدفع مع النقد. �� �ات ال�� �ات ع� اعادة فتح، ونحن ن��د أن نذكر ال�� �ما الم��د من ال��
�ات واألفراد �شجيع العمالء ع� ا �منع متاجر الطوب وقذائف الهاون من قبول �طاقات االئتمان أو الدفع ع�� الهاتف المحمول فقط. �مكن لل�� قانون�
.استخدام �طاقات االئتمان أو الخصم أو الهدا�ا للدفع ، ول�ن ال �مكنهم تقي�دها �اعت�ارها طرق الدفع الوح�دة المقبولة
 
أضواء عمل تراث�ة : م�ح روك��
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� الوال�ات
� منطقة ال�عثة. كواحد من أقدم دور الس�نما ��

شارع ��
�ن  ���

 16 3117 �
م�ح روك�� �شتهر غ�� ر�ح�ة الس�نما إيندي سان فرا�س�سكو �قع ��

� أغسطس Legacy Business Registry 2016 منذ عام 1909 وتمت إضافته إ� Roxie المتحدة ، تم �شغ�ل
��.   

 
اض�ة لألفالم الجد�دة Roxie تتعاون ، Virtual Cinema ؟ من خالل برنامجNe�lix هل سئمت من �ث مع موز�� األفالم المبتكرة لتقد�م عروض اف��
� جميع أنحاء ال�الد وغ�� متوفرة ع� منصات ال�ث

� المسارح ��
� أي م�ان آخر. �مكن لعشاق األفالم التقاط نقرات من شأنها أن تلعب ��

غ�� المتوفرة ��
ائب ٪ Roxie 50 األخرى. ما هو أ��� من ذلك ، س�دعم � روك�� �جعل المع�� من ال��

اؤها. �مكنك أ�ضا المساهمة �� أو أ��� من �ل تذكرة يتم ��
نت ع س الف موقعه ع� االن�� � الت�� . عب��
 
� العمل �محور للس�نما األجن��ة المستقلة والمحفزة للتفك�� ، وقد عززت

ـــخ. �ستمر م�ح روك�� �� بناء المجتمع. إشعال العاطفة. الحفاظ ع� التار�ـ
� سان فرا�س�سكو

� للفنون �� � النظام البي��
� ال تم� �� .مساحتها ال��

 

 
� 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
ة األعمال - األر�عاء ، يونيو 24 ، عام 2020 ع� COVID-19: 00:00 0 : 11 عمل�ات اس�ئناف خالل �ات الصغ�� تحديثات القانون�ة واعت�ارات لل��
ة و لمعرفة ك�ف�ة الحفاظ ع� االمتثال أثناء إعادة فتح عملك. موضوعات �شمل و Bet Tzedek Legal Services انضم إ� أغلب�ة األعمال الصغ��
ederal �

�جب ع� أصحاب العمل يتوقعون من القوى العاملة ، ص hings وس�اسة الدولة التحديثات ، ص أوله وال�ات الحكومة والقيود ، ��
emaining ، العن�ي تحت قانون اإلس�ان �ال�فورن�ا التوظ�ف العادلة و � � العمل والتوظ�ف �ال�فورن�ا ، و العجز �ف�غ والتمي�� متوافقة مع قوان��
توص�ات �شأن تعد�ل مساحات العمل الماد�ة وس�اسات م�ان العمل ، ومصادر ال�حث واألسئلة واألج��ة . لم��د من المعلومات ولل�سج�ل ، انقر هنا
.      
 
:الموارد الجار�ة
كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة إ� أعمال . �مكن ألي �� � SF احصل ع� الحما�ة الشخص�ة معدات الحما�ة الشخص�ة من مقد�� الخدمات المحلي��
� إضافتها إ� هذە القائمة االتصال بنا ع�

   . sfosb@sfgov.org وترغب ��
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال والخداع المتعلقة ب�� امج التحف�� للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
SBA ، وسات التاج�ة هنا . انقر هنا . �ما قدم مكتب المد�� العام معلومات وموارد ذات صلة �ح�ل ف��
 
-h�ps: //www.sfdph . org / dph / alerts / coronavirus :ع� DPH من (COVID-19) �مكن العثور ع� أوامر الصحة التاج�ة
healthorders.asp . مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع��: h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts / coronavirus-
health-direc�ves.asp
 
: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 برقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، قم �ال�سج�ل �� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
. إ� 777-888
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�
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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