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نوفم�� 2020 6 1

 
،ع��زي القارئ
 
� معدالت حاالت

ة وال��عة �� أعلن عمدة لندن إن.ب��د ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أن المدينة ستعدل إعادة فتحها �س�ب ال��ادة ال�ب��
COVID-19 ا ب�لغاء إعادة فتح جميع � أ��� الط�قة الحمراء التقي�د�ة . ستقوم المدينة مؤقت�

� سان فرا�س�سكو ، مما أدى إ� وضع الوال�ة للمدينة ��
��

� التنف�ذ يوم الثالثاء ، ات ح�� الم�اتب غ�� األساس�ة وستقلل من سعة مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة والصاالت ال��اض�ة إ� أق� سعة 10٪ . ستدخل هذە التغي��
.1 نوفم�� ، 7 نوفم�� 2020
 
:ستوقف األ�شطة التال�ة العمل�ات الداخل�ة ح�� إشعار آخر

� ع� الم�اتب العودة إ� العمل�ات عن ُ�عد والعمل عن ُ�عد ب�س�ة 100 .٪م�اتب غ�� أساس�ة. س�تع��
 
: ستكون األ�شطة التال�ة مطل��ة لتقل�ل السعة الداخل�ة

� ذلك الصاالت ال��اض�ة ، ومرافق الل�اقة ال�دن�ة �الفندق ، وجدران ال�سلق) مفتوحة ب�س�ة 10٪ من
قد تظل مرا�ز الل�اقة ال�دن�ة (�ما ��

.سعتها
 
� ذلك الصاالت

ا ، �ما �� ا لإلرشادات المعمول بها حال�� � العمل هذە المرة وفق�
ا �� قد �ستمر جميع األ�شطة التجار�ة واأل�شطة األخرى المسم�ح بها حال��

� الخارج والوج�ات ال��عة والمدارس االبتدائ�ة والمتوسطة وال�سوق �التجزئة والخدمات
� الهواء الطلق ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة وتناول الطعام ��

ال��اض�ة ��
.الشخص�ة واأل�شطة الثقاف�ة والعائل�ة �متاحف وأحواض مائ�ة
 
� San F rancisco تعمل

ا اآلن �عد أن تم تعي�ننا �� اجع عن هذە األ�شطة �ما يتوافق مع مخطط �ال�فورن�ا لمهام فئة االقتصاد األ��� أمان� ع� ال��
. للتك�ف مع ال��ادة الواسعة

ً
وس ض��� ا ، ح�ث �كون انتقال الف�� ا من المستوى األصفر األقل تقي�د� � وسات كب�� المستوى األحمر ، ح�ث �كون انتقال الف��

� ، س�تم تخص�ص 41 مقاطعة من أصل 58 مقاطعة إ� � الحاالت ، أخطرت الدولة المقاطعات �أنها �صدد تغي�� إعادة فتح تعي�نات الط�قة. يوم االثن��
��

� تحظر العد�د من األعمال واأل�شطة ا ، وال�� .الط�قة البنفسج�ة األ��� تقي�د�
 
ا �اإلضافة إ� ذلك ، أصدرت وزارة الصحة العامة نص�حة سفر ، تحث سان فرا�س�س�ان ع� االمتناع عن السفر وتو�� �الحجر الص�� لمدة 14 يوم�
� جميع أنحاء �ال�فورن�ا و�ق�ة ال�الد ، فإن ات�اع هذا النص�حة أ��� أهم�ة. �شجع المدينة

ألولئك الذين �ختارون السفر. مع استمرار ارتفاع الحاالت ��
ل ، واالبتعاد عن األشخاص اآلخ��ن ، واخت�ار � إذا COVID-19 سان الفر�س�س�ان �شدة ع� تجنب التجمعات ، وارتداء أغط�ة الوجه عند مغادرة الم��
 .شعروا �المرض
 
� إلعادة فتح سان فرا�س�سكو ع� -h�ps://sf.gov/step-by-step/reopening-san �مكن العثور ع� م��د من المعلومات حول الجدول الزم��
francisco .
 
:الندوة القادمة ع� ال��ب
ات ع� النظام ة تغي�� ها األخ�� �ستض�ف مكتب االقتصادي والقوى العاملة التنم�ة و أفضل الممارسات ال���ينار لتغط�ة متطل�ات ع� الته��ة و غ��
ا . �شمل المقدمون نت والمف�دة يوم الخم�س 19 نوفم�� 2020 الساعة 11:30 ص�اح� . سُتعقد هذە الندوة التعل�م�ة ع�� اإلن�� :الص��

� تور�س ، مدير مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة ، خوا���
� سان فرا�س�سكو

ف�ه �� � و�الند ، مديرة لجنة ال�� ، ما��
، ممثل دائرة الصحة العامة
مكتب المد�� العام �مدينة سان فرا�س�سكو

 
� االمتثال الحا�� �الدفع الصحة و توجيهات

. سجل اليوم للتأ�د من أن عملك هو ��
 
نامج التعل��� ع� ال��ب :معلومات ذات صلة بهذا ال��
أسئلة وأج��ة: الته��ة العامة
معلومات و�رشاد للجمهور
� تحد�د حجم

�� � المطلوب PAC �ساعد المستهل���
ح مصطلحات الته��ة مثل ��� ACH و CABR
 

� COVID 19 إ� ال�قاء ح�� موعد ع�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
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business-e-news .
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
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