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Ju ly 1 ، 2020
 
 
،ع��زي القارئ
 
� الهواء الطلق. نواصل التأ��د ع� أهم�ة ات�اع

� الحاالت الجد�دة ، أصدر مسؤول الصحة العامة توجيهات محدثة لتناول الطعام ��
�س�ب ارتفاع القلق ��

ا . عملت � ا وغسل ال�دين كث�� ل إذا كنت م��ض� � � الم��
جميع التداب�� الصح�ة الوقائ�ة : ارتداء أغط�ة الوجه ، والحفاظ ع� المسافة االجتماع�ة ، وال�قاء ��

� تلب�ة معاي�� صح�ة محددة ، فإننا سوف ن�تقل إ� المرحلة
سان فرا�س�سكو الصعب أن ت�سطح منح�� و من خالل عملنا الجما�� إ� االستمرار ��

وري أن ا ، فمن ال�� � الهواء الطلق أو كنت راع��
التال�ة من إعادة فتح عندما �صبح الوضع آمنا للق�ام �ذلك. سواء �ان لد�ك �شاط تجاري �قدم الطعام ��

وتوكوالت المذكورة أدناە ا �ات�اع ال�� م جم�ع� � .نل��
 
� 1 يوليو 2020

� الهواء الطلق - تم تحديثه ��
األمر التوجي�� رقم 2020-16 ب - أفضل الممارسات لم�ش�ت تناول الطعام ��

ـــح الالزمة � تقدم خدمة وج�ات حق�ق�ة �ط��قة حسنة الن�ة ، وقد حصلت ع� التصار�ـ ��ي هذا التوج�ه المحدث ع� الفور ع� المطاعم وال�ارات ال��
� الهواء الطلق

و�ات ال�حول�ة دون أ�ضا تقد�م حسن الن�ة وج�ات الطعام O utdoor .لتقد�م الطعام �� ال �سمح للمؤسسات الطعام لتقد�م خدمة الم��
.
 
� الهواء الطلق االمتثال لعدد من المتطل�ات ersonnel لضمان ال��ائن و ص

االمتثال إل�عاد والصحة بروتوكول االجتماع�ة ، �جب ع� �ل م�شأة طعام ��
� ذلك

:الجد�دة والقائمة، �ما ��
 

� ذلك ع� س��ل المثال ال الح�: أثناء
�ونه ، �ما �� � أي وقت ال �أ�لون ف�ه أو ���

نصح العمالء �أنه �جب عليهم ارتداء أغط�ة الوجه ��
و�اتهم أو �عد انتهاء الدورات أو انتظارهم للجلوس ؛ أثناء مراجعة القائمة والطلب ؛ أثناء االختالط ع� طاولة ت�تظر تقد�م طعامهم وم��
ب ف�ه � أي وقت تق��

ا ارتداء أغط�ة الوجه �� � أي وقت �غادرون ف�ه الطاولة ، مثل استخدام الحمام. �جب ع� العمالء أ�ض�
ا�تمال الوج�ة ؛ و��

.الخوادم أو الحافالت أو األفراد اآلخرون من طاولتهم
� المستف�دين لضمان أن المستف�دين ع� األقل ستة أقدام ��ف النظر عن المستف�دين اآلخ��ن تأ�د من ت�اعد الجداول المستخدمة لتعي��
� طاوالت الخدمة �ش�ل �اٍف لتحقيق ذلك ، ف�جب ع� مؤسسة � ع� طاوالت خدمة مختلفة. إذا لم �كن من الممكن الم�اعدة ب�� جالس��
�
. �جب أن �ستخدم م�ش�ت تناول الطعام �� � � طاوالت الخدمة لحما�ة العمالء والموظف�� المطاعم الخارج�ة ت�ب�ت حاجز مادي غ�� منفذ ب��

.الهواء الطلق الفتات أو تقن�ات أخرى (مثل إزالة ال�را�� أو استخدام الح�ل) لإلشارة إ� الطاوالت غ�� المتاحة لالستخدام
� مناطق أخرى من الفضاء

� الطاوالت أو �� اب - ال ُ�سمح �الوقوف ب�� �جب أن �جلس جميع المستف�دين ع� طاولة لتناول الطعام أو ال��
� .الخار��

�د ining د utdoor أعضاء من خارج يتجمعون العام ل س ر - خاصة دون التال�ة متطل�ات الت�اعد االجتما�� أو ارتداء stablishmen ال��
ا�د من انتقال . �جب أن تتخذ مؤسسة المطاعم الخارج�ة خطوات معقولة لمنع هذا التجمع � .أغط�ة الوجه �عرض لخطر م��
� أفضل الممارسات ( الوث�قة التوض�ح�ة من الصفحة 5 إ� 8

ام �جميع المتطل�ات المدرجة �� � .( �جب االل��
� اللغات المختلفة

      . ( إ�شاء و�ضافة الموقع و تنف�ذ ل إ�عاد بروتوكول االجتماع�ة ( متاح ��
� وتنف�ذ مكت��ة خطة الصحة والسالمة ( معرض    . ( �اغ وفاق 9 و B - 10 إ�شاء وتب��
ا ( الصفحات Interim G 14-11 راجع واتبع تعل�مات � الهواء الطلق شخص��

 . ( لتناول الطعام ��
 
ا. أنها �مثا�ة � منطقة الموظف أ�ض�

ها �� ها عند مدخل موقع العمل. ُينصح ب��� � ، وأن يتم ��� �جب أن تكون هذە المس�ندات متاحة لجميع الموظف��
� ذلك متطل�ات عالم�ة مثل تتطلب أغط�ة الوجه ، الفتات ، و�نفاذ ستة و

� احت�اجات عملك لمتا�عة �ما �� EET تذك�� للجميع أفضل الممارسات ال��
� الناس، وأ��� تحد�دا خطوات لضمان أن عملك يتوافق مع متطل�ات المدرجة   .المسافات ب��
 
� مراجعة موقع

�ات ع� القراءة �دقة من خالل التوج�ه وأفضل الممارسات واإلرشاد وخطة الصحة والسالمة . ير�� االستمرار �� يتم �شجيع جميع ال��
وزارة الصحة العامة للحصول ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة عملك مع استمرار المعلومات ليتم تحديثه . �اإلضافة إ� ذلك
� ذلك وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة ، SF.gov �مكن العثور ع� معلومات حول

         .و الفتات أجل لعملك (PPE) �ما ��

�
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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