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،ع��زي القارئ
 
وس � وسعهم إل�طاء ان�شار الف��

� سان فرا�س�سكو اليوم الس�ان ع� الق�ام ��ل ما ��
ب�نما نتجه إ� عطلة نها�ة األسب�ع ، حث مركز عمل�ات الطوارئ ��

� الجد�دة � ضوء ال��ادە ��
�� . � �س��ة المنح��

ل قدر اإلم�ان للمساعدة �� � � الم��
� سان فرا�س�سكو، والط��ق األسلم اآلن COVID-19 وال�قاء ��

حالة ��
ل وتجنب التجمعات العامة . �مكن لـ � � الم��

ا مع االستمرار San Franciscans لالحتفال بهذا 4 يوليو هو ال�قاء �� االستمتاع واالحتفال من خالل ال�قاء آمن�
�ات ح��صة ع� فتح نت وع�� خدمة التوص�ل أو التوص�ل. نحن نعلم أن العد�د من ال�� ا ع�� اإلن�� �ات المحل�ة من خالل ال�سوق محل�� � دعم ال��

��
� إعادة فتحها بنجاح هو إ�طاء االن�شار

ح�ب �العمالء مرة أخرى إ� أعمالهم . ت الس��ل الوح�د لضمان استمرار سان فرا�س�سكو �� وتتطلع إ� ال��
.COVID-19 ومواصلة جهودنا الفعالة لم�افحة
 
ا ألعمال  أول��

ً
� ، أصدر مسؤول الصحة العامة دل��

� األسب�ع الما��
ا �� � إعادة فتح األعمال واأل�شطة المخطط لها مس�ق�

� �ان هناك توقف مؤقت �� � ح��
��

. هذا الدل�ل األو�� هو مجرد أداة لمساعدة � ، وهو عرضة للتغي��
الخدمات الشخص�ة ل�دء التخط�ط إلعادة فتحها. هذا دل�ل أو�� ، ول�س التوج�ه النها��

�ات الخدمات �ات ب�عادة فتحها �أمان. ال �مكن إعادة فتح �� �ات ع� �دء التخط�ط واالستعداد �مجرد أن �سمح مسؤول الصحة العامة لهذە ال�� ال��
� التخط�ط اآلن

 .الشخص�ة �عد ، ول�ن �مكنها ال�دء ��
 
ة والتدل�ك والتجم�ل � توفر الشعر والحالق واألظافر وفن الجسم والعنا�ة �ال���

�ات ال�� إرشادات أول�ة - ملخص لظروف ال�شغ�ل المتوقعة لل��
� وضع غ�� متعلق �الرعا�ة الصح�ة - 1 يوليو 2020

و�عض الخدمات الشخص�ة األخرى ��
�ات المحل�ة �معلومات عن � من المرجح أن تطبيق COVID 19 هذا التوج�ه األو�� يهدف إ� تزو�د ال�� متطل�ات الصحة والسالمة المتوقعة ال��
� ، والتدل�ك �ات واألفراد تقد�م الخدمات الشخص�ة مثل الشعر صالونات ، حالقة المحالت التجار�ة ، مسمار صالونات والفن الجسم الممارس�� لل��
� ال�ه��اء ، التجم�ل والخدمات الشخص�ة األخرى ة ، صالونات الد�اغة ، أخصائ�� اء تجم�ل ، العنا�ة �ال��� � ، خ��  .الممارس��
 
G متطل�ات eneral ذلك س��ل المثال ال الح� �

:عن �ل خدمة شخص�ة األعمال �ما ��
� الم�شأة لضمان االمتثال لمتطل�ات المسافات االجتماع�ة .1

� والعمالء �� .الحد من عدد الموظف��
� ذلك أثناء الخدمة �أ�ملها ما لم يتم .2

� جميع األوقات �ما ��
س�طلب من �ل من مقدم الخدمة الشخص�ة والعم�ل / العم�ل ارتداء غطاء للوجه ��

� أمر مسؤول الصحة رقم
� 28 مايو 2020 أو االمتثال لمتطل�ات ، C19-12b إعفاؤهم �ش�ل خاص من متطل�ات تغط�ة الوجه ��

الصادر ��
� التوج�ه

.محددة ��
� عدة لغات .3

     ( إ�شاء ومشاركة و تنف�ذ ع� بروتوكول الت�اعد االجتما�� ( متوفر ��
� اإلرشادات (الصفحات 2-7). عينة (HSP) إ�شاء واعتماد وتنف�ذ خطة مكت��ة للصحة والسالمة .4

  . متاحة هنا HSP ت�ناول �ل عن� مدرج ��
.االمتثال لجميع المتطل�ات المحددة اإلضاف�ة المدرجة ل�ل مهنة .5

     .أ) خدمات الشعر والحالقة: الصفحة 7 ، القسم 3

ة والتجم�ل: الصفحة 7 ، القسم 4 ات تجم�ل ، العنا�ة �ال���      .ب) خب��

      .ج) خدمات ال�ه��اء : الصفحات 7-8 ، القسم 5

     .د) صالونات األظافر: الصفحة 8 ، القسم 6

     .ه) خدمات فن الجسد: الصفحة 8 ، القسم 7

       .و) خدمات التدل�ك: الصفحات 8-9 ، القسم 8

. (راجع وتبع قسم األسئلة واألج��ة حول هذە المتطل�ات المتوقعة (الصفحات 10-9 .6
 
ا. و�� �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 أقدام

� احت�اجات عملك لمتا�عة �ما �� تذك�� للجميع أفضل الممارسات ال��
� الناس، والم��د من الخطوات المحددة لضمان عملك يتوافق مع متطل�ات المدرجة. �اإلضافة إ� ذلك �مكن العثور ع� معلومات حول المسافات ب��
SF.gov ، ذلك وصالت ل معدات الحما�ة الشخص�ة �

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

�ات ع� القراءة �دقة من خالل اإلرشادات األول�ة. ير�� تذكر أنه ال ُ�سمح لمقد�� الخدمات الشخص�ة �العمل �� يتم �شجيع جميع ال��
ات �ات اس�ئناف عملها . سيواصل مسؤول الصحة العامة تقي�م مؤ�� عن كثب لتحد�د م�� �مكن أن COVID-19 الحا�� وال نعلم م�� �مكن لهذە ال��

. �ستمر عمل�ة إعادة الفتح �أمان أ���
 
وس � أو رعاة، لدينا قواعد الصحة العامة حول التأ�د من أننا جم�عا نعرف ك�ف�ة الق�ام �دورنا للحد من ان�شار الف�� .سواء كنا أصحاب األعمال ، العامل��
 
.ير�� العنا�ة والحفاظ ع� سالمتك
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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 مكتب األعمال الصغ��
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