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س�تم�� 2020 30
 
 
،ع��زي القارئ
 
� األما�ن

� إعادة فتح المطاعم وأما�ن الع�ادة ��
تقال�ة الدولة، ومدينة لديها الخطوة د قدما �� واآلن �عد أن تم تعي�نه سان فرا�س�سكو إ� الدرجة ال��

�
� األما�ن المغلقة . قامت إدارة الصحة العامة ��

ف�ه العائ�� والمالعب ودور الس�نما �� � الهواء الطلق لل��
� ذلك خطط ��

ها من األ�شطة �ما �� المغلقة، وغ��
و�صدار توجيهات جد�دة / منقحة لألعمال واأل�شطة التال�ة المسم�ح Stay-Safer-At-Home C19-07j بتحد�ث أمر (SFDPH) سان فرا�س�سكو

ا من 30 س�تم�� .�اس�ئنافها اعت�ار�
 
التوجيهات الجد�دة / المنقحة
� الداخل والخارج - 16-2020

cتناول الطعام ��
كة ] [ خطة الصحة والسالمة ] [ توج�ه ] [ إرشادات لتناول الطعام ] [ معلومات عن األما�ن المش��
و�ات ال�حول�ة مع وج�ة حسن الن�ة وحصلوا ع� � من أي مطعم أو �ار �خدم الم�� ف�� و التوج�ه ينطبق ع� جميع أصحاب ومشغ�� والمدي��ن والم��
ا أن �طلب ا كحول�� و�� و�ات ال�حول�ة �دون وج�ة حسنة الن�ة ، و�جب ع� �ل مستف�د �طلب م�� ـــح الالزمة لتقد�م الطعام. �حظر بيع الم�� التصار�ـ
ور�ة � ذلك أي تصار�ــــح ��

ـــح الالزمة لتقد�م الوج�ات ، �ما �� ا وج�ة حسنة الن�ة. �جب أن تكون �ل مؤسسة لتناول الطعام قد حصلت ع� التصار�ـ أ�ض�
ـــح ـــح تقد�م الطعام لتقد�م الطعام (مثل ت��ـ كة) ، أو تصار�ـ ـــح األما�ن المش�� � الهواء الطلق (ع� س��ل المثال ت��ـ

.(DPH Pop Up لتقد�م الطعام ��
 
ز والمحل�ة SFDPH و اإلرشاد اللطعام تم تط��رە من ق�ل .لالستخدام المح�� وقد تتغ�� مع تغ�� انتقال المجتمع الجد�د القائم ع� المعرفة ت��
 
(التحض�� إلعادة الفتح (الصفحات 5-3

� ذلك التأ�د من أن أنظمة التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء (إن وجدت) �� خدمات
ور�ة ع� ته��ة الم�شأة �ما �� قم ب�جراء أي تحس�نات ��

� ترك�ب منظفات الهواء المحمولة �استخدام مرشحات
�ات التفك�� �� وز�ادة الته��ة الطب�ع�ة عن HEPA وتعمل �ش�ل صحيح. �مكن لل��

ط��ق فتح النوافذ واألبواب عند السماح �ذلك. إذا �انت المؤسسة �ستخدم مراوح عمود�ة أو مراوح مث�تة �قوة ، فاض�ط اتجاە المراوح لتقل�ل
.تدفق الهواء من مساحة فرد إ� مساحة شخص آخر
� ذلك مجاري

تحقق من وجود اآلفات أو المأوى وتأ�د من أن جميع تداب�� م�افحة اآلفات تعمل. إجراء الص�انة الروت�ن�ة ألنظمة الته��ة �ما ��
� التخلص من الم�اە الرا�دة من خطوط

�ات التفك�� �� ة ط��لة من االستخدام المنخفض ، �جب ع� ال�� الهواء وفتحات الته��ة. �عد ف��
.الس�ا�ة
� ذلك ع� س��ل المثال ال الح� خطة الصحة والسالمة ، و�روتوكوالت

وتوكوالت واإلجراءات �ما �� � ع� ال�� تأ�د من تدر�ب جميع الموظف��
� يتم لمسها �ش�ل � خاصة ع� األسطح ال�� الت�اعد االجتما�� والفحص ، ومعدات الحما�ة الشخص�ة المناس�ة ، والتنظ�ف والتعق�م المناسب��
.متكرر
� إعادة تصم�م مخطط عملك للسماح �الت�اعد االجتما�� المناسب. قم ب��شاء ا للمستف�دين والموظف�� قد يتضمن إ�شاء مساحة أ��� أمان�
عالمات �ش�� إ� مسافة 6 أقدام للمستف�دين �مسارات إ� الحمامات ، و�جب وضع عالمات واضحة ع� عدادات االلتقاط / اإلخراج
� منطقة البيع والمخارج / المداخل

ا �� .والمداخل / المخارج. اجعل المطهر متاح�
 

(حما�ة األفراد (الصفحات 6-5
� مراقب سالمة موقع العمل الخاص �ـ � ف�ما يتعلق �األسئلة أو المخاوف COVID-19 قم بتعي�� والذي �مكنه العمل كجهة اتصال للموظف��
وتوكوالت أو التعرض المحتمل .المتعلقة �الممارسات أو ال��
� �ـ ل�س COVID-19 إجراء فحوصات صح�ة للجميع ق�ل دخولهم المؤسسة. شجع ع� إجراء االخت�ار ألن العد�د من األشخاص المصاب��
 . متاحة هنا COVID-19 لديهم أعراض ومع ذلك ال يزال ب�م�انهم نقل العدوى لآلخ��ن. معلومات اخت�ار
ب ب�شاط. قد تختار الخوادم والموظفون اآلخرون "الموجودون � جميع األوقات إال عند األ�ل أو ال��

�جب ع� الجميع ارتداء أغط�ة الوجه ��
� الداخل

ل" استخدام قناع واٍق أ��� �دً� من غطاء وجه من القماش ل��ادة الحما�ة أثناء العمل �� � � الم��
��.

 
( متطل�ات الالفتات واإلعالنات (الصفحات 3-2 ، 6 ، 9

� م�ان عام وع� موقع ال��ب الخاص
ها �� �جب ع� �ل مؤسسة لتناول الطعام إ�مال خطة الصحة والسالمة ( اإلصدار الجد�د ) و���

ـــح الطعام الخاص �ك ط من التوج�ه مطلوب للحفاظ ع� ت��ـ .�مؤسسة الطعام ، إن أمكن. االمتثال لهذا ال��
A االجتما�� النأي بروتوكول (NEW VERSION ) ها  .�جب أن �ست�مل و���
نت . عينة من الالفتات ستكون متاحة ع� اإلن�� . �جب ع� مؤسسات تناول الطعام وضع الفتات توضح ما ���

P ذلك ع� اإلطالق العامة األول�ة مداخل - تذك�� الناس ع� �
� الفتات حول تناول الطعام المؤسسة - �ما �� معاهدة الفضاء الخار��

ل عندما �شعرون �المرض. �جب أن تتضمن � � الم��
االنضمام إ� االبتعاد الجسدي، والنظافة، والوجه تغط�ة متطل�ات وال�قاء ��

� الداخل و COVID - 19 (2) (الالفتات الم�شورة عالمة قائمة �ذاتها تحمل الرسالة: (1
ي�تقل ع�� الهواء والمخاطر أع� �كث�� ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Dining.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-Guidance-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.abc.ca.gov/what-is-required-to-be-considered-a-meal/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D1327
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/find-out-about-your-covid-19-testing-options
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-16-HSP-Dining-Bars.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19
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�جب ع� ك�ار السن وأولئك الذين �عانون من مخاطر صح�ة تجنب األما�ن المغلقة مع الزحام تذك�� الالفتات الالحقة المستف�دين
� �أن .�مكن أن ين��� من ق�ل األفراد الذين ال �شعرون �المرض أو تظهر عليهم أعراض العدوى الخارج�ة COVID - 19 والموظف��
و�ات ، وأنهم �جب أن �كونوا ع� �عد ورة جلوسهم ع� الطاوالت الستهالك األطعمة أو الم�� ضع الفتات إلعالم المستف�دين ���
� جميع األوقات

� الطاوالت األخرى ��
.ستة أقدام ع� األقل من المستف�دين ��

� جميع األوقات
� (الطلب أو الدفع) و�� ضع الفتات ع� الطاوالت لتذك�� المستف�دين �ارتداء أغط�ة الوجه عند التفاعل مع الموظف��

�ون .األخرى عندما ال �أ�لون أو ���
ب أو و�ات ال�حول�ة وضع الفتات إلعالم العمالء �أنه ال �جوز لهم ال�� � تقدم خدمة الم�� �جب ع� مؤسسات تناول الطعام ال��
و�ات ال�حول�ة إال مع وج�ة طعام .حمل أوع�ة مفتوحة خارج المب�� ؛ وال �جوز تقد�م الم��

.ضع حد اإلشغال عند مدخل المب��
 
(خدمات الطعام - جميع الم�ش�ت (الصفحات 8-6

ا عند الدخول �أسئلة حول أعراض . COVID-19 والتعرض لـ COVID-19 �جب ع� مؤسسات تناول الطعام فحص جميع المستف�دين شفه��
( �جب أن �س��عد المرافق أولئك الذين �جيبون بنعم ع� أي من األسئلة. (الصفحة 37 من األمر الص��

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

ارتداء أغط�ة الوجه ��
و�اتهم أو �عد الدورات أو ا�تمال � انتظار تقد�م طعامهم وم��

للجلوس ؛ أثناء مراجعة القائمة والطلب ؛ أثناء التواصل االجتما�� ع� طاولة ��
ب ف�ه � أي وقت تق��

ا ارتداء أغط�ة الوجه �� � أي وقت �غادرون ف�ه الطاولة ، مثل استخدام دورة الم�اە. �جب ع� المستف�دين أ�ض�
الوج�ة ؛ و��

ب الموظفون من طاولة العم�ل ح�� �ضع العم�ل غطاء الوجه هم من األفراد من طاولتهم. �جب أال �ق�� .الخوادم أو الناقالت أو غ��
ل. � � نفس الم��

ا �� � مجموعة واحدة ع� ستة أشخاص ، ما لم �كونوا جم�ع�
�شجيع الحجوزات للحد من الحشود. �قت� عدد المستف�دين ��

و�ات أثناء انتظار الجلوس. الحد من اب وال �جوز تقد�م الطعام أو الم�� �جب أن �جلس جميع المستف�دين ع� طاولة لتناول الطعام أو ال��
� الذين �خدمون �ل طرف لتقل�ل االتصاالت المحتملة. من الناح�ة المثال�ة ، �جب أن �خدم �ل شخص �ل طاولة .عدد الموظف��
اطلب من المستف�دين تقد�م اسم جهة اتصال ورقم هاتف طواع�ة لمجموعتهم من أجل ت�بع جهات االتصال المحتمل. �جب أن تحتفظ
� ملف لمدة 3 أسابيع ع� األقل. ال �طلب من المستف�دين تقد�م معلومات االتصال. أ�ضا ك اآلثار الب�ئ�ة ص

المطاعم بهذە المعلومات ��
� ersonnel جدول . السجالت من أجل �سه�ل اقتفاء أثر المخالط��
: منع التلوث المت�ادل من لمس العنا� الشائعة مثل

ون�ة للمستف�دين لعرضها ع� أجهزتهم المحمولة. �التناوب ، قم بتوف�� ون�ة و / أو طل�ات إل��� � اعت�ارك وجود قوائم إل���
ضع ��

ها �عد �ل استخدام .قوائم مغلفة يتم تطه��
.شجع المستف�دين ع� استخدام خ�ارات الدفع �دون لمس وتعق�م أي أقالم أو معدات أخرى �عد �ل استخدام
�
� �مكن تم��رها ع� الطاولة (ال توجد حامالت �طاقات ، أو شم�ع ، أو مزه��ات زهور) وقدم التوا�ل �� قلل من عدد األش�اء ال��

.وج�ة واحدة عند الطلب
.توف�� حاو�ات �قا�ا الطعام عند الطلب فقط. �جب ع� �ل طرف أن �مأل حاو�اته المت�ق�ة

 
(خدمة الطعام الداخ�� (الصفحة 9

�جب أن تحدد مؤسسات تناول الطعام عدد المستف�دين ب�س�ة 25٪ من حد اإلشغال المحدد للمساحة وال ي��د عن 100 شخص. ينطبق هذا
� �ل غرفة �ـ 25٪ من السعة القصوى.

الحد ع� عدد المستف�دين ول�س األفراد . �ال�س�ة للم�ش�ت ذات الغرف المتعددة ، حدد السعة ��
� الهواء الطلق لتناول الطعام الذين قد �حتاجون إ� دخول المب�� ألجل الطعام أو استخدام مرحاض، و ص

يتضمن هذا الحد قدرة رعاة ��
atrons الذين قد �حتاجون إ� دخول المب�� اللتقاط الطعام أو اإلخراج. ضع حد اإلشغال عند مدخل المب�� .
� جميع أنحاء المساحة الداخل�ة المتاحة للسماح �أق� مسافة وضمان أن �حافظ المستف�دون

�جب أن ت��� ترت��ات الجلوس المستف�دين ��

� � المناطق ال��
� ع� طاوالت مختلفة . توقف عن جلوس المستف�دين �� الجالسون ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل من العمالء اآلخ��ن الجالس��

� ، مثل �عض عدادات الخروج أو مناطق إعداد الطعام .ال �مكنهم فيها الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل من مناطق عمل الموظف��
� تقدم � �عد أن �جلس. ينطبق هذا ع� جميع المطاعم وال�ارات ال�� � األما�ن المغلقة قد ال تتجاوز ساعت��

را�� �قاء الصورة لتناول وج�ة ��
ا. �مكن للمستف�دين ال�قاء و�نهاء وجبتهم ح�� اب الساعة 12:00 ص�اح� و�ات ال�حول�ة مع وج�ة حسنة الن�ة . ت�ت�� خدمة الطعام وال�� الم��

ا ا. �جب إغالق أما�ن تناول الطعام الداخل�ة للجمهور الساعة 12:30 ص�اح� .الساعة 12:30 ص�اح�
 
(التنظ�ف والتطه�� (الصفحات 10-9

� تم لمسها � تالمس الطعام . قم بتطه�� األسطح ال�� � يتم لمسها �ش�ل متكرر ، ول�ن ل�س لألسطح ال�� استخدم المطهرات ع� األسطح ال��
� الساعة والحمامات �ل أر�ــع ساعات ع� األقل. قم بتطه�� موقع جلوس �ل عم�ل ق�ل الفتح �ل يوم و�عد �ل استخدام ،

�شدة مرة واحدة ��
� ذلك الطاوالت وال�را�� والمقاعد الداعمة والمقاعد المرتفعة والمقصورات وجوانب هذە األسطح

.�ما ��
:موارد مف�دة

�ات وأما�ن العمل غ�� الصح�ة DPH إرشادات �شأن التنظ�ف والتطه�� لل��
توص�ة إدارة الصحة العامة �شأن التنظ�ف والمطهرات والمطهرات المعتمدة
حول تنظ�ف وتعق�م م�شأتك CDC إرشادات

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07j-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/02/COVID-19-NonHCP-Cleaning-Guidance-FINAL-04.12.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID19-Disinfectants-Safety-FINAL-04.18.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html%3FCDC_AA_refVal%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cdc.gov%252Fcoronavirus%252F2019-ncov%252Fprepare%252Fdisinfecting-building-facility.html
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الع�ادة الداخل�ة - 34-2020
ل ] [ خطة الصحة والسالمة ] � [ توج�ه ] [ نصائح للع�ادة داخل الم��
� التجمعات الداخل�ة لالحتفاالت الدي��ة أو الثقاف�ة ، مثل حفالت الزفاف والجنازات ول�ن ل�س

�� � ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع األفراد المشارك��
� 25٪ أو 100 شخص، أيهما أقل

حفالت االستق�ال ، وجميع دور الع�ادة أو مقد�� الخدمات الدي��ة أو االحتفاالت الثقاف�ة األخرى. الحد داخل�ة سعة ��
�
�� ، clud د�د أثناء التجمعات الدي��ة الداخل�ة . ال ُ�سمح �أ�شطة الغناء وال�� � � داخ�� تجمع دي��

�� � � المشارك�� هم من المتطوع�� � أو غ�� � الموظف�� ��
� .و�جب أال ت��د مدة الع�ادة عن ساعت��

 
cالتجمعات الخارج�ة - 19-2020
� الهواء الطلق ] [ خطة الصحة والسالمة ]

[ توج�ه ] [ أفضل الممارسات ] [ نصائح للتجمعات ��
� الهواء الطلق و�نظمونها

� واألفراد ومشغ�� المرافق أو األما�ن األخرى الذين ينظمون التجمعات �� .ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع األفراد المشارك��
O utdoor S PECIAL G atherings الناس من األ� أ��� من واحد = ال � عن الخدمات أو االحتفاالت الدي��ة واالحتجاجات الس�اس�ة ب��
.ي��د عن 200 شخص
� أشخاص من أ��� من أ�ة � حد�قة أو أي جوالت مستضافة ب��

� الهواء الطلق مثل االستق�ال أو الل�اقة ال�دن�ة أو التجمع ��
تجمع صغ�� ��

ا .واحدة = 12 شخص�
� الهواء الطلق

�� M الخطوط الج��ة االثي���ة G atherings الناس من األ� أ��� من واحد = 6 أشخاص � ب ب�� � تنطوي ع� األ�ل وال�� .ال��
 
السكن - 2020-29 ب
� مرافق اإلقامة ] [ خطة الصحة والسالمة ]

� مرافق اإلقامة ] [ الفحص الص�� للضيوف ��
[ توج�ه ] [ نصائح للضيوف ��

� ع� أي م�شأة إقامة. مرا�ز الل�اقة الموجودة داخل الفنادق والم�ش�ت السكن�ة ف�� � والمدي��ن والم�� � والمشغل�� ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع المال���
� األما�ن

� األما�ن المغلقة �ات�اع اإلرشادات التوجيه�ة لتوجيهات تناول الطعام ��
� . قد �عاد فتح تناول الطعام �� تصل سعتها إ� 10٪ مع مراق�ة الموظف��

. المغلقة
 
cالتعل�م العا�� - 22-2020
امج التعل�م العا�� ] [ خطة الصحة والسالمة ] [ قائمة مراجعة خطة الوقا�ة ] [ نموذج خطة الوقا�ة وتعل�ماتها ] [ اس�ب�ان ] توج�ه ] [ إرشادات ل��
[ بروتوكوالت التنظ�ف والته��ة
ها من � تركز ع� األ�حاث والمهمة الخاصة وغ�� ينطبق هذا التوج�ه ع� جميع المؤسسات العامة والخاصة غ�� ال��ح�ة والخاصة الهادفة لل��ــح وال��
. �جب �

امج التعل�م�ة للمسار الوظ��� � وال�� � ذلك الجامعات وال�ل�ات ودورات التدر�ب المه��
� تقدم تعل�م ال��ار ، �ما �� مؤسسات برامج التعل�م العا�� ال��

ة أطول) � (�مكن أن �ستمر الفصول الخارج�ة لف�� � والطالب. �جب أال ت��د مدة الفصل عن ساعت�� ها و�تاحتها �سهولة للموظف�� إ�شاء خطة الوقا�ة و���
ـــع للطعام � جميع األوقات مع اس�ثناءات محدودة (مثل تذوق ��ـ

. �جب ارتداء أغط�ة الوجه �� � � ذلك المدر���
ا �ما �� وال ُ�سمح �أ��� من 14 شخص�

.(لطالب الط��
 
أ�شطة إضاف�ة

.٪ُ�سمح لمرا�ز ال�سوق ب��ادة السعة إ� 50٪ وفتح ساحات الطعام �سعة 25
ا طالما تم فصلهم �حاجز مادي أو تم فصلهم ع� األقل 12 � من 12 شخص� � الهواء الطلق اآلن ع� جراب��

�مكن أن تحتوي الل�اقة ال�دن�ة ��
ا وال �سمح لهم �االختالط . قدم�
� ذلك الدوارات الخارج�ة والقطارات المصغرة وعجالت

ف�ه العائل�ة اإلضاف�ة ، �ما �� � ، f erris �مكن ل�عض وسائل ال��
مثل عجلة المراق�ة ��

Golden Gate Park ، ا للتأ�د من صحتهم و�جب أن تكون السعة محدودة لضمان اس�ئناف العمل . �جب فحص جميع العمالء مس�ق�
. �جب أن يتوفر � � الرا�ب�� ل بوضع ال��سوالت المغلقة ، وهناك حاجة إ� الته��ة ب�� � . ُ�سمح فقط لألشخاص من نفس الم�� الت�اعد االجتما��
.معقم ال�دين عند المدخل والمخ�ج

 
�ات ع� القراءة ام �قواعد الته��ة هذە و��� بروتوكول الت�اعد االجتما�� الجد�د هذا . يتم �شجيع ال�� � �ات المفتوحة االل�� �جب ع� جميع ال��
ات تطرأ ع� طلب -Stay-Safer-At ال�املة من خالل التوجيهات واإلرشادات وخطة الصحة والسالمة و�جب أن تظل ع� اطالع دائم �أي تغي��
Home عن ط��ق التحقق من موقع DPH انتظام. إضاف�ة �مكن العثور ع� معلومات حول� �

و�� � ذلك وصالت ل معدات الحما�ة ، SF.gov اإلل���
�ما ��

           .و الفتات أجل لعملك (PPE) الشخص�ة
 
� 30 نوفم�� 2020

وقف اإلخالء التجاري - تم تمد�دە ��
�ات يوم أمس، عمدة لندن ب��د أعلنت تمد�د لمدة 60 يوم من الطرد وقف التجاري ، من 30 س�تم�� إ� 30 نوفم�� 2020. و هذا التمد�د الجد�د سيوفر ��
ا � نيوسوم أمر� � ، وقع الحا�م جاف��

� األسب�ع الما��
أمن�ة إضاف�ة من خالل ل ع�د الشكر عطلة و تمد�د الوقف االخت�اري �مكن تنف�ذها حسب الحاجة . ��

� المتأث��ن �جائحة ا لتمد�د اإلذن للحكومات المحل�ة بوقف عمل�ات إخالء المستأج��ن التجار��� ح�� 31 مارس 2021 . سان اإلخالء COVID-19 تنف�ذ��
� اإلخالء لدفعات اإل�جار prohibi ،وقف التجاري فرا�س�سكو ينطبق حال�ا الس�ئجار �س�ب من 17 مارس 2020 من خالل 30 نوفم�� 2020 �� �

��
ا إ� جنب مع اإلرشادات واألسئلة الشائعة   .المتأخرة. تحقق هنا لمعرفة ما إذا �ان عملك مؤهً� لوقف اإلخالء جن��
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ثم ،COVID-19 و يوضح ترت�ب العمدة أن إذا �ان المستأجر يوفر الوثائق المالك لعدم قدرة المستأجر ع� اإل�جار األجور �س�ب األثر الما�� المتعلقة
ة عالج امتدت لشهر واحد، ح�� أن المالك والمستأجر �مكن محاولة وضع خطة سداد للمستأجر لدفع اإل�جار الفائت . و �جوز للمستأجر �جب أن ف��
� الواقع . إذا لم �دفع المستأجر جميع

ة عالج عن ط��ق تقد�م وثائق تحدث �ل شهر، ما دامت هذا األمر �� الحصول ع� ملحقات شه��ة إضاف�ة لف��
� اإلخالء لعدم الدفع . يتم �شجيع

ا �� � قدم�
ا ، ف�جوز للمالك الم�� ة العالج المط�قة ، أو إذا لم �عد هذا األمر سار�� � نها�ة ف��

اإل�جار المستحق ��
� � تناسب �ال الطرف�� .المستأج��ن والمالك ع� وضع خطط السداد ال��

 
ام �دفع اإل�جار الفائت ، فإنه يوفر عمل�ة ألصحاب العقارات للحصول ع� إعفاءات من الوقف . إذا �ان المالك � � أن هذا األمر ال ي�نازل عن االل�� � ح��

��
� المب�� ، ف�جوز للمالك إخالء المستأج��ن من هذا المب�� �س�ب عدم دفع اإل�جار ، إذا

�متلك أقل من 25000 قدم م��ــع من المساحة القا�لة للتأج�� ��
ة ع� المالك. المالك مع خاص�ة أ��� من 25،000 قدم م��ــع �ان ب�م�ان المالك إث�ات أن عدم القدرة ع� اإلخالء من شأنه أن �خلق صع��ات مال�ة كب��
و تحديثها ع� وقف مؤقت لعمل�ات اإلخالء التجاري (OEWD) ال �مكن أن �س� للحصول ع� اإلعفاء. مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة
    .الالئحة التنف�ذ�ة اللمستأج��ن والمالك
 
�ات ل��ارة موقع ل أو االتصال �مكتب إدارة األعمال OEWD للحصول ع� معلومات حول ك�ف�ة وصول الدعم س ص أي أسئلة أخرى، و�تم �شجيع ال��
�
ة �� . sfosb@sfgov.org الصغ��

 

�
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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