
6/26/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/1

يونيو 6 ، 2020 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
غ العام ، عمدة � مس�ش�� سان فرا�س�سكو زوك����

� الخطوط األمام�ة ��
�� � � األساسي�� � الصحي�� � ت��حات ح�ة تكّرم العامل��

� وقت سابق اليوم ، ��
��

ا
�
ا عن إعادة فتح األعمال واأل�شطة المخطط لها سا�ق � الحاالت الجد�دة ، تتوقف سان فرا�س�سكو مؤقت�

لندن ن.ولد ، أعلن أنه �س�ب ارتفاع القلق ��
� ذلك

� القادم ، 29 يونيو ، �ما ��   : يوم االثن��
 
أنواع األعمال

صالونات تصف�ف الشعر
صالونات األظافر
وشم واستوديوهات ثقب الجسم
� الهواء الطلق

الحانات ��
مؤسسات التدل�ك

 
الثقافة واالستجمام

متاحف داخل�ة
حدائق الحيوان وأحواض السمك
حمامات س�احة خارج�ة

 
� إلعادة الفتح هنا)  (. شاهد الجدول الزم��
 
� مراحل إعادة الفتح السا�قة

ا ��  .ال يوجد تغي�� ع� األ�شطة التجار�ة واأل�شطة المسم�ح بها حال��
 
� ذلك العمال األساسيون الذين �خاطرون �ح�اتهم

ا ، �ما �� ا �الغ األهم�ة لحما�ة الصحة العامة والحفاظ ع� سالمتنا جم�ع� �عد هذا اإل�قاف المؤقت أمر�
ة ع� �س��ة منح�� العدوى من ا لتقد�م الخدمات والرعا�ة للجمهور. لقد أث�تت سان فرا�س�سكو القدرة ال�ب�� لقد اتخذنا �ل خطوة تم .COVID-19 يوم��
ا إ� العلم والب�انات واألدلة � م�انه ، إ� إعادة فتح مرح�� ، اس�ناد�

 . ق�اسها من اإلعالن عن حالة طوارئ ، إ� المأوى ��
 
� المرحلة التال�ة

ا مرة أخرى �� � قدم�
� المدينة عن كثب الب�انات طوال عطلة نها�ة األسب�ع هذە ، ونأمل أن نتمكن من الم��

يراجع قادة الصحة العامة ��
� الملجأ ، افعل ذلك. عندما

. إذا �ان ب�م�انك االستمرار �� � �ات والمق�م�� ا. �عتمد ال�ث�� من هذا ع� أعمالنا الشخص�ة مثل ال�� من إعادة االفتتاح ق����
ا � ا �ستة أقدام ، وغسل �د�ك كث�� ا اجتماع�� ا ، وت��� �ع�د� ا أو تغ�� وجه�   .تخ�ج ، ترتدي قناع�
 
 .لقد قادنا األمة والعالم من خالل أخذ العلم والب�انات ع� محمل الجد ، وهذا ما �جب أن نواصل الق�ام �ه إلنقاذ األرواح و�عادة بناء اقتصادنا
 
 .ير�� االحتفاظ �األمان ، وسنكون ع� اتصال �الم��د من األخ�ار �مجرد حصولنا عليها

�
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 مكتب األعمال الصغ��
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