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الموض�ع : إرشادات توص�ل الطعام / السفر وخطة الق�اس والم��د
 
و 6 د�سم�� 2020 1
 
،ع��زي القارئ
 
� عطلة دفع موسم أو االحتفاالت، ير�� تذكر - ر له الموسم، اخت�اراتك المسألة.

� تخطط لجهود�م النها�� ونحن ندخل منتصف د�سم�� �انون االول و ال��
� والعائالت ، تأ�د من مراجعة اإلرشادات التال�ة   :لحما�ة صحة العمالء والموظف��
 

� عملك، مثل استضافة سانتا لصور العمالء و لع�ة عطلة ،
ا �العطالت أثناء الجائحة. التوج�ه لأل�شطة عطلة التخط�ط ��

�
احتفاالت أ��� أمان

   . المال�س ، أو محر�ات األقراص الغذائ�ة (تحد�ث 12/14 ). �مكن العثور ع� الم��د من اإلرشادات والنوا�� المتعلقة �العطالت هنا
ل لتقل�ل ان�شار � � الم��

ا �� ا أثناء ال��اء . �جب أن ن��� جم�ع�
�
� عطلة أ��� أمان

وتجنب ان�شارە. إذا �ان �جب عل�ك السفر أو COVID-19 السفر ��
12/6 �

ا ( تم التحد�ث �� .( استضافة مساف��ن ، فخطط مس�ق�
 

� جميع أنحاء �ال�فورن�ا و�ق�ة ال�الد . نحن �شجع الجميع �شدة ع� تجنب التجمعات ، وارتداء أغط�ة الوجه عند مغادرة C ases �ستمر
� الصعود ��

��
ل ، واالبتعاد عن اآلخ��ن ، واخت�ار �   .إذا شعرت �المرض COVID-19 الم��
 
�
و�� �د اإلل��� �ات . نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 وال�� . sfosb@sfgov.org نحن نعلم مدى صع��ة هذە المرة لل��

�ات ع� مراجعة ا للحصول ع� المعلومات والموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��   .غال��
 
:اإلعالنات
: تحض�� الطعام لل�سل�م أو التحض�� * جد�د * التوج�ه الص��
من أفضل الممارسات (bأصدر توجيهات لألغذ�ة اإلعداد�ة لل�سل�م وتنف�ذ (رقم 05-2020 (SFDPH) الصحة العامة SF صدر أمس (12/15)، وزارة
� توفر الغذاء اإلعداد�ة، وال�سل�م أو �ات ال�� � تقوم ب�عداد الطعام لل�سل�م والوج�ات الجاهزة ، �اإلضافة -take الالزمة ل �� . �شمل ذلك المطاعم ال�� �

أو ��
�ات. �جب أن تراجع نت أو ع�� أحد التطب�قات و�سل�مها إ� المسا�ن وال�� � يتم طلبها ع�� الهاتف أو ع�� اإلن�� إ� خدمات توص�ل الطعام ال��
. االستخدامات ب التوج�ه �أ�مله. المقدمة أدناە �� �عض النقاط ال�ارزة
 

� الموقع ، و��بع خطة الصحة والسالمة
خطة الصحة والسالمة : �جب ع� �ل تحض�� للطعام أو توص�له أو �سل�مه للخارج أن ��مل ، و���� ��

.(bهذە (الش�ل ب من التوج�ه رقم 05-2020
� تقدم وج�ات الطعام. � ذلك مؤسسات الطعام مثل المطاعم والحانات ال��

� األما�ن المغلقة والهواء الطلق الطعام و توقفت مؤقتا ، �ما ��
��

�د قد �ستمر � التوج�ه stablishments 05-2020 تناول الطعام ال��
وط المحددة ل ع�� �� ال . bلعرض ال�سل�م وخدمات اخراج تتفق ال��

كة ع� ت��ــــح للعمل فيها كة حصلت ال�� � أي مساحة مش��
� ذلك ��

� المب�� ، �ما ��
اب �� .�جوز للعمالء تناول أي طعام أو ��

�ات أن ا ، �جب ع� ال�� �ات �شدة ع� عدم السماح للعمالء داخل م�ش�تها. إذا لم �كن ذلك ممكن� تقي�د السعة (القسم 1.12) : يتم �شجيع ال��
� جميع األوقات. ال

� أي وقت إ� أقل من: 20٪ من الحد األق� لإلشغال أو رقم �سمح �الت�اعد االجتما�� ��
� الم�شأة ��

تحد من عدد العمالء ��
� .�شمل الحد األق� لإلشغال الموظف��

�ات العاملة �موجب هذا التوج�ه ل تط��ر وتنف�ذ خطة الق�اس بواسطة اليوم ، 12/17 ( S ec�on 1.13 ) خطة الق�اس يتطلب من جميع ال��
كة تقد�م �سخة مكت��ة من هذە الخطة إ� مسؤول تنف�ذي إذا ، لتعقب عدد من األشخاص الذين �دخلون و الخروج م�شأة . �جب ع� ال��
� تط��ر خطة ق�اس ،

�ات �� كة. عينة من خطة الق�اس: لمساعدة ال�� ا داخل ال�� ُطلب ذلك ، واإلفصاح عن عدد أفراد الجمهور الموجودين حال��
ة � أق� قدرة العد ، وال�عض : N OTE .ير�� االطالع ع� المثال أدناە ألعمال التجزئة الصغ��

�� � �ات ل �شمل العامل�� هناك حاجة �عض ال��
� ذات الصلة �الصحة التوجيهات

ام و الحد األق� لعدد اإلشغال المتعلقة مجموعة الصناعة الخاصة �ك ل ع�� �� �    .اآلخر ال. تأ�د من االل��
 
 

 
ل ، تم تخف�ض هذا إ� 10 أفراد �ما * ABC Retail's * SAMPLE نظام الق�اس � � الم��

ا ��
�
سعتنا المعتادة �� 49 . �موجب طلب ال�قاء أ��� أمان

� ع� العمل، مما �سمح لنا أن �كون ما � والعمالء. أعمالنا د�ه 1 �اب الدخول / الخروج لجميع ال��ائن. اليوم لدينا 2 الموظف�� � ذلك الموظف��
��

� أي وقت. من أجل ضمان �قائنا عند 20٪ من طاقتنا ، اتخذنا اإلجراءات التال�ة
 :�صل ا� 8 العمالء ��

          
          
          
                  
   

a. نا بوض�ح عند مدخلنا سعة 8 عمالء  .لقد ���
b. �

لدينا عالمات ط�اش�� للت�اعد االجتما�� ع� الرص�ف لإلشارة إ� الم�ان الذي قد ي�تظر الناس ف�ه لدخول المتجر عندما نكون ��
 .السعة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Holiday-Celebrations.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/celebrate-safer-holidays-during-pandemic
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/guidance-safer-holiday-travel-during-pandemic
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-05-Food-Prep-TakeOut-Delivery.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-05-HSP-Food-Takeout.pdf


12/16/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 2/3

c. جميع �
� �دا�ة �ل ورد�ة ، س�تم تحد�د موظف واحد كقائد لمراق�ة القدرة. س�ضمنون أنهم قادرون ع� االحتفاظ �عدد السعة ��

��
� المتجر

   .األوقات أثناء أداء وظائف أخرى ��
d. المتجر و�طلب من زم�ل �

� العمل �العدد الحا�� لألشخاص ��
احة ، سوف �خطر زم�له �� � أي وقت �ذهب ف�ه هذا الموظف إ� اس��

��
    .العمل تو�� إدارة السعة ح�� عودته

e. طابور �الخارج ح�� تتم دعوتهم �
ا االنتظار ��  .إذا وصل المتجر إ� سعته ، س�طلب مراقب السعة من أي عمالء وصلوا حديث�

 
:خالصة متطل�ات أعمال تحض�� الطعام أو توص�له أو �سل�مه

� الصحة التوج�ه رقم 05-2020 .1
من الالزم أفضل الممارسات الصورة bوالملحق (أ) من رقم b 05-2020االمتثال لجميع المتطل�ات المذكورة ��

� الموقع وات�عها (الش�ل التوض��� .2
ها �� (bمن رقم B 05-2020 أ�مل خطة الصحة والسالمة و���

� الموقع وات�اعه (األمر رقم * .3
ە �� �ات * إ�مال بروتوكول الت�اعد االجتما�� و��� ( الملحق أ ، C19-07q جميع ال��

�   (األمر رقم * .4 ة فحص الموظف�� �ات * توز�ــــع ��� ( A-1 المرفق ، C19-07q جميع ال��
 

�ات ز�ارة صفحة التوجيهات SFDPH التوجيهات الصح�ة والتوجيهات قضا�ا وتحد�ث توجيهات / توجيهات الصناعة ع� أساس مستمر. �جب ع� ال��
ام �جميع متطل�ات الصحة والسالمة المطل��ة. � ا إ� جنب مع الطل�ات الصح�ة وجدول األ�شطة التجار�ة هنا ، واالل�� � كث�� من األح�ان ، جن��

الصح�ة ��
ون�ة .سنواصل �علن جد�دة و توجيهات محدثة من خالل األخ�ار اإلل���
 
� ميناء سان فرا�س�سكو

 COVID-19 برنامج سداد اإل�جار ��
هناك Covid-19. 3 س�قدم ميناء سان فرا�س�سكو برنامج سداد للمستأج��ن لألرصدة المستحقة (3/1/20 - 12/31/20) �س�ب اآلثار االقتصاد�ة لـ
. خ�ارات لخطة السداد س�تم إتاحتها لجميع المستأج��ن . التطبيق متاح اآلن ع� الموقع التا��

 
ا لمستأجري ميناء سان فرا�س�سكو ، �قدم برنامج قرض الطوارئ ا �دون فوائد تصل إ� Micro-LBE 25000 متاح أ�ض� التابع لميناء سان فرا�س�سكو قروض�
� لتقد�م طلب االستفسار هو 12/18/20 الساعة 11:59 مساًء

   . دوالر. المعلومات ال�املة متوفرة هنا . الموعد النها��
 
تقدم �طلب للحصول ع� خصومات ع� فاتورة م�اە ال�ف الص�� والم�اە العادمة
� سان فرا�س�سكو

ة (SFPUC) قامت لجنة المرافق العامة �� �ات الصغ�� بتمد�د برنامج تخف�ف الفوات�� الخاص بها لمدة 6 أشهر أخرى لمساعدة ال��
� من صع��ات مال�ة مستمرة �س�ب ال��اء . ل مساعدة العمالء التجار�ة برنامج

� تعا�� ualified اإلغاثة تقدم ف COVID 19 والمؤسسات غ�� ال��ح�ة ال��
ة وغ�� ر�ح�ة العمالء تصل إ� تحقيق وفورات 20٪ ع� فاتورة الم�اە وال�ف الص�� الخاصة بهم �ات الصغ�� .ال��
h�ps://sfwater.org/commercialcovid :اليوم pply تعرف ع� الم��د و
 
طلب العروض # 215
حات BID ع� فرصة (OEWD) أمس ، أصدر مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة رقم 215 لدعم مجموعة متنوعة من (RFP) من خالل طلب ل مق��
� طلب تقد�م العروض OEWD األ�شطة من االس�ثمار

� األح�اء السكن�ة واالنقسامات تط��ر األعمال. �ستج�ب التم��ل ال�الغ 3 .85 مليون دوالر ��
��

�
� العد�د من أصحاب المصلحة �� كة ب�� � المش��

� OEWD الحت�اجات التعا�� ة واألح�اء والمنظمات غ�� ال��ح�ة والقادة المنتخب�� �ات الصغ�� � ذلك ال��
�ما ��

اح COVID-19 وتوص�ات ف��ق العمل االقتصادي لـ � لتقد�م اق��
� سان فرا�س�سكو . الموعد النها��

�� RFP هو 12 يناير 2021 الساعة 5:00 مساًء
 
 oewd.org/bid-opportuni�es/RFP-215 :ومواد التطبيق واإلرشادات ال�املة ع� RFP تتوفر
� 18 د�سم�� 2020 الساعة 3:30 مساًء. سجل هنا

  . س�تم عقد مؤتمر اخت�اري لمقد�� العطاءات عن �عد ��
 
� ��� ات التم��ل / االئتمان ال�� :تذك��

SF La�no Small Business Fund - 1/14/21 قروض �دون فوائد تصل إ� 50 ألف دوالر ، تديرها و�الة التنم�ة �
مفت�ح ، الموعد النها��

�ات المهتمة إ�مال نموذج االستفسار (MEDA) االقتصاد�ة التا�عة لل�عثة � سان فرا�س�سكو. �جب ع� ال��
ة الالت�ن�ة �� لألعمال التجار�ة الصغ��

� س�تم دعوتها للتقدم. لم��د من التفاص�ل ، قم ب��ارة �ات ال�� � ال�انص�ب لتحد�د ال��
عن القرض ق�ل 21/14/1 ليتم النظر ف�ه ��

h�ps://medasf.org/fondola�nosf/ . لألسئلة ، اتصل �ـ FondoLa�noSF@medasf.org 2014-612-415 أو اتصل ع�. 
       

SF Shines الدفع مقا�ل تداب�� السالمة الخاصة بواجهة �
�ات المفتوحة الحصول ع� مساعدة �� مثل ، COVID-19 إلعادة الفتح - �مكن لل��

نامج أن �سدد ما �صل إ� 2 ألف دوالر عن العمل السابق أو الجاري أو المستق��� ، وما �صل إ� 5 آالف الحواجز الخارج�ة واألثاث. �مكن لل��
� أح�اء معينة. تعلم الم��د هنا

 . دوالر ��
   

كة. ُتع� األول��ة �ات عن الت�ال�ف المرت�طة ب�ناء و�شغ�ل مواقع المساحات المش�� كة - تع��ض مفت�ح لل�� منحة مل��ة المساحات المش��
�ات المملوكة لل�ساء � ذلك ال��

� المدينة ، �ما ��
� تعمل ع� تحقيق أهداف اإلنصاف �� ا والمملوكة لألقل�ات وال�� �ات المملوكة محل�� لل��

. تعلم الم��د هنا � تخدم عمالء أقل�ة إ� حد كب�� � المناطق الثقاف�ة القائمة أو ال��
�ات �� �ات القد�مة وال��  . والمملوكة للمهاج��ن وال��
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� المقاطعة 5 افتح
 �سد�د نافذة األعمال ��

�
�ات الواقعة �� � D5 ما �صل إ� 1000 دوالر كتع��ض لل��

� حدثت �� لتغط�ة ت�لفة اس��دال نافذة واجهة المحل المحطمة للحوادث ال��
   . 17/3/20 أو �عد ذلك. تعلم الم��د هنا

� كجهد ع� مستوى الوال�ة من � المشارك�� � المجتمعي�� � �ال�فورن�ا - يتم تقد�م القروض المفتوحة من ق�ل المقرض��
صندوق إعادة البناء ��

� �ال�فورن�ا ب�م�ان�ة الوصول إ� رأس المال المسؤول والم�سور الت�لفة أثناء ال��اء. قد تكون
ة �� �ات الصغ�� و�د ال�� � ال��انات العامة والخاصة ل��

� عام 2019 مؤهلة للتقد�م. تعلم
ا �دوام �امل و�جما�� إيراداتها أقل من 2.5 مليون دوالر أو أقل �� � �عمل بها ما �صل إ� 50 موظف� �ات ال�� ال��

 .www.CALoanFund.org :الم��د ع�
  

كة  � ل�� ��� � - Main Street Small Business االئتمان ال��
ة المؤهلة �� �ات الصغ�� ة لل�� ا لتوظ�ف األعمال الصغ�� ���� ا ��

�
CA افتح ائتمان

�ات ائب المب�عات واالستخدام. �مكن لل�� ائب الدخل ، أو إلجراء انتخا�ات غ�� قا�لة لإللغاء لتطبيق االئتمان مقا�ل �� الستخدامه مقا�ل ��
ح�� 1/15/21. س�تم إصدار االعتمادات ع� أساس من CA Department of Tax and Fee Administra�on (CDTFA) التقدم هنا إ�
� أوً� �خدم أوً�

   .�أ��

:حلقات ال��ب
� لصاح�ات األعمال خالل  د�سم�� ، 1:30 مساًء COVID-19 - 16 قضا�ا التأم��
� �ال�فورن�ا

� قاعة (NAWBO-CA) انضم إ� ف�كيتا ب��ندكس�� ، رئ�سة الرا�طة الوطن�ة لصاح�ات األعمال ��
� �ال�فورن�ا ر��اردو الرا ��

�� � ومفوض التأم��
� لصاح�ات األعمال أثناء حالة طوارئ و�اء اض�ة حول قضا�ا التأم��    . سجل هنا .COVID-19 �لد�ة اف��
 
30 Minute CA Policy Brief - ا هل أنت  الجمعة ، 18 د�سم�� ، 11 ص�اح�

ة ورا�طة �ال�فورن�ا  �ات الصغ�� ة؟ �ستض�ف غالب�ة ال�� �عات الف�درال�ة المتعلقة �األعمال التجار�ة الصغ�� �عات الوال�ة وال��� مهتم �معرفة الم��د عن ���
ة وعات الصغ�� ة الف�درال�ة والوالئ�ة والتحديثات التنظ�م�ة. انتظر (CAMEO) لفرص الم�� �ات الصغ�� ا ح�ث يناقشان س�اسة ال�� ا أسبوع�� اض�� ا اف�� تحديث�
   . لمعرفة الم��د واالنضمام إ� المناقشة. ال�سج�ل ص هنا
 
امج التعل�م�ة ع� ال��ب لالستجا�ة ال��عة - الثالثاء األول والثالث من الشهر الساعة 2:00 - 3:15 مساًء   ال��
نت نصف أسبوع�ة ألصحاب العمل المتأث��ن �ـ (OEWD) �ستض�ف مكتب التنم�ة االقتصاد�ة والقوى العاملة � COVID-19 ندوات ع�� اإلن��

و�فكرون ��
� �ال�فورن�ا

ة من ق�ل إدارة تط��ر التوظ�ف �� Covered ، (EDD) التوقف عن العمل أو ���ــــح العمال أو اإلجازات. احصل ع� إجا�ة ع� أسئلتك م�ا��
California �

� ضد ال�طالة والمزا�ا الصح�ة وموارد مركز العمل المح�� والم��د. سجل �� اء آخ��ن. تعرف ع� معلومات حول التأم�� وخ��
workforce.oewd.o r g / rr 
 
:الموارد الجار�ة
�ات كة ت�يع معدات الوقا�ة الشخص�ة ل�� . �مكن ألي �� � � إضافتها إ� SF احصل ع� معدات الحما�ة الشخص�ة من مزودي الخدمة المحلي��

وترغب ��
  . sfosb@sfgov.org هذە القائمة االتصال بنا ع�
 
نامج � االقتصادي. لإل�الغ عن عمل�ات االحت�ال واالحت�ال المتعلقة ب�� امج التحف�� ، SBA للتذك�� ، ير�� االن��اە إ� مخططات االحت�ال المحتملة المتعلقة ب��
وس كورونا هنا ا معلومات وموارد متعلقة �ح�ل ف�� . انقر هنا . قدم مكتب المد�� العام أ�ض�
 
وس كورونا  . sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp :من إدارة الصحة العامة ع� (COVID-19) �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc�ves.asp :�مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات التجار�ة ع�
 
:ع� COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
sfmayor.org/mayoral-declara�ons-regarding-covid-19
 
� خدمة الت�ب�ه �المدينة : أرسل

ك �� ا االتصال �الرقم 311 ، وللحصول ع� تحديثات رسم�ة ، اش�� إ� COVID19SF لم��د من المعلومات ، �مكنك أ�ض�
777-888 .

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

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .
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