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، ع��زي القارئ

� االنخفاض ، عمدة لندن
تولد ومدير الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلن .N ومع استمرار حاالت ارتفاع وقدرة وحدة العنا�ة المركزة ال��ر اإلقل�م�ة ��

اط أن تلك السفر إ� سان فرا�س�سكو من خارج الحجر الص�� منطقة خليج سان فرا�س�سكو لمدة 10 يوما ، و طلب ال�قاء اآلمن اليوم عن تمد�د ل اش��
ل المح�� � � الم��

��. T هو جد�د �الدفع الصحة وضعت قيود ع� أ�شطة تجار�ة معينة المدرجة أدناە.

ل اطلب * ممتد � � الم��
ا ��

�
* ابق أ��� أمان

� Stay Safer at Home O rder 17 مددت سان فرا�س�سكو موقعها المح��
ا �� ا الحق� ) و�ان مطل��� � الثالث من �انون األول (د�سم��

الذي تم تنف�ذە ��
� منطقة الخليج إ� أقل من 15٪. أقرب دولة �مكن رفع ال�قاء اإلقل���

د�سم�� من ق�ل وال�ة �ال�فورن�ا عندما انخفض توافر ��ر وحدة العنا�ة المركزة ��

، ب التح��ر �س�ب محدود�ة القدرات
ال 

� ترت�ب الصفحة الرئ�س�ة للمنطقة خليج سان فرا�س�سكو �� 7 يناير 
اإلقل�م�ة الجار�ة واستمرار ال��ادة ICU لها ��

  .من الحاالت، سان فرا�س�سكو ال يتوقع ان منطقة خليج تلب�ة عت�ات الدولة ل رفع الطلب �حلول ذلك التار�ــــخ

ا ح�� إشعار آخر  :�جب أن تظل األ�شطة التال�ة مغلقة مؤقت�

� ذلك صالونات الشعر واألظافر ، حالقون ، وشم ، ثقب ، تجم�ل وتدل�ك
. خدمات شخص�ة ، داخل�ة وخارج�ة ، �ما ��

� الهواء الطلق. ال �جوز للمطاعم وأي مؤسسات تقدم خدمة الوج�ات أن تعمل إال لل�سل�م أو الطل�ات الخارج�ة. �حظر األ�ل
تناول الطعام ��

كة � ذلك األما�ن المش��
� أما�ن العمل ، �ما ��

ب ��   .وال��

� المتاحف أو أحواض السمك أو
� الهواء الطلق وأحواض السمك وحدائق الحيوان . قد ال �سمح الم�ش�ت أو المعروضات الخارج�ة ��

المتاحف ��
 .حدائق الحيوان �دخول الزوار. قد تظل الحدائق الن�ات�ة والمواقع التار�خ�ة مفتوحة

صاالت ر�اض�ة داخل�ة. �جب أن يتوقف التدر�ب الشخ�� المحدود 1: 1 داخل صاالت األلعاب ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة الذي �ان
� الهواء الطلق (انظر أدناە

ا �ه �موجب األمر الص�� السابق ، ول�ن �مكن أن يتم ��    .(مسموح�

� العروض
ها من محرك �� � المسارح وغ��

� ذلك د نخرە - ��
� التجمعات ، �ما ��

. س�ارة ��

ب ، وس�اق س�ارات لج ع� الجل�د ، وأقفاص ال�� � لج ، وحل�ات ال�� � � ذلك حدائق ال��
� الهواء الطلق ، �ما ��

ف�ه العائ�� �� �جب إغالق مرا�ز ال��
  .ال�ارت ، والجولف المصغر

� ذلك أولئك الذين �قدمون مشاهدة المعالم الس�اح�ة والخدمات الس�اح�ة ورحالت القوارب
� الهواء الطلق ، �ما ��

مشغ�� الحافالت والقوارب ��
ف�ه وص�د األسماك � الهواء الطلق ورحالت ال��

�� .

� العمل �طاقة منخفضة 
 : �جب أن �ستمر األ�شطة التال�ة ��

ة وتأج�� المعدات والمتاجر البيع �التجزئة . �جب ع� جميع مؤسسات البيع �التجزئة مثل مرا�ز ال�سوق ومخازن األجهزة والمتاجر الصغ��
   . ٪المتخصصة تقل�ل السعة إ� 20٪ (وتنف�ذ نظام ق�اس (انظر أدناە). �مكن أن تعمل متاجر ال�قالة المستقلة �سعة 35

ون�ات وخدمات إصالح البيع �التجزئة منخفضة االتصال. �مكن أن تعمل التجزئة الموجهة نحو الخدمة مثل م���ة ال�الب وخدمات إصالح اإلل���
� س�اق إسقاط الرص�ف فقط

  .األحذ�ة ��

  : �مكن أن �ستمر األ�شطة التال�ة مع �عض التعد�الت 

� الذين �سافرون ألغراض العمل أو لدعم الب��ة التحت�ة الحي��ة . إذا قام الفنادق والسكن. قد تق�ل الفنادق الحجوزات فقط من العمال األساسي��
. �جب ع� شخص من خارج الوال�ة ال �سافر ألغراض أساس�ة ب�جراء حجز ، ف�جب أن �كون ع� األقل لعدد األ�ام المطل��ة للحجر الص��
ام الحجوزات من � الفندق أو مرفق اإلقامة طوال الوقت المطلوب. قد ال يتم قبول أو اح��

� الحجز الحجر الص�� ��
األشخاص المحددين ��

� �ال�فورن�ا
�� � � المق�م��    .المساف��ن غ�� األساسي��

� من ا ، أو �حد أق� شخص�� ة ع� أفراد من أ�ة واحدة �حد أق� 12 شخص� ة . �جب أن تقت� التجمعات الخارج�ة الصغ�� التجمعات الصغ��
� األ� المختلفة ب. ال ُ�سمح �التجمعات الداخل�ة ب�� � جميع األوقات ماعدا عند األ�ل أو ال��

. �جب أن ت��� أغط�ة الوجه �� �  .أ�ت��

� الهواء
� الهواء الطلق �اإلضافة إ� فصول الل�اقة ال�دن�ة ��

صاالت ر�اض�ة خارج�ة . تقت� أ�شطة الصالة ال��اض�ة أو مركز الل�اقة ال�دن�ة ��
� ذلك األفراد ، و�جب

ا ، �ما �� � وما إ� ذلك) ع� مجموعات من 12 شخص�
الطلق الجماع�ة (مثل معسكرات التدر�ب والرقص واليوغا والتاي ���

 .الحفاظ ع� مسافة صارمة و متطل�ات تغط�ة الوجه. مجموعات الجري محظورة

� � ش�ا��
نامج رعا�ة األطفال ، أو برنامج وقت خارج المدرسة ، أو أي برنامج ر�ا�� ر�اضة الش�اب. قد �ستمر األ�شطة ال��اض�ة للش�اب المرت�طة ب��

� و���اعد اجتما�� صارم ومتطل�ات تغط�ة الوجه � الهواء الطلق فقط �دون مسا�قات أو متفرج��
� العمل ��

اف ، ��  .منظم وخاضع لإل��

� ذلك مرا�ز ال�سوق
األ�شطة الداخل�ة مفتوحة للجمهور. �جب ع� أي مؤسسة �سمح ألفراد الجمهور �الوصول إ� المناطق الداخل�ة ، �ما ��

ومحالت ال�قالة ومخازن الزاو�ة ومخازن األجهزة والص�دل�ات وما إ� ذلك ، إ�شاء نظام ق�اس لمراق�ة السعة وضمان أال تتجاوز السعة الحدود (
هم ممن �عانون 20 ٪ عت�ة السعة ، أو 35٪ لمحالت ال�قالة المستقلة) . �اإلضافة إ� ذلك ، �جب تحد�د ساعات عمل خاصة ل��ار السن وغ��
� جهاز المناعة

   .من أمراض مزمنة أو ضعف ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf


� الهواء الطلق
�� �

� ذات االتصال المنخفض / مثل الجولف والت�س وكرة المخلل وكرة البو��� فيه�ة لل�الغ�� ترف�ه ال��ار . قد �ستمر األ�شطة ال��
� وال �جوز ألفراد األ� المختلفة مشاركة ع��ة ؛ تقت� لع�ة الت�س وكرة � تقت� ع� شخص�� ا لقيود (ال �جوز مشاركة ع��ة الجولف ال�� وفق�
    .(المخلل ع� الفردي �دون مشاركة معدات

T � ور�ة ح�� اغالق للجمهور 22:00 ح�� �ات غ�� ال�� � النظام الرئ�س�ة ال تزال سار�ة المفعول، األمر الذي يتطلب من ال��
المحدودة ال�قاء انه الدولة ��

� أو � الوال�ة ع� الطل�ات الخارج�ة وال�سل�م من ق�ل المطاعم أو العمال األساسي��
ة. ال يؤثر أمر اإلقامة المحدود �� 05:00 و�ق�د التجمعات خالل تلك الف��

.النقل العام

* الحجر الص�� اإللزا�� أثناء السفر * ممتد

و الطفرة المتعلقة �السفر �الدفع تم تنف�ذها ع� 17 د�سم�� أن يتطلب 10 - اليوم الحجر الص�� ع� أي شخص السفر، واالنتقال، أو العودة إ� سان
� أي discouragفرا�س�سكو من أي م�ان خارج منطقة الخليج ، و

وري من أي ن�ع و�� وري . �ما أنها ال �شجع �شدة السفر غ�� ال�� فاق أي السفر غ�� ال��
� جميع أنحاء

وس كورونا �� � ذلك من موقع إ� آخر داخل منطقة الخليج. تمد�د للنظام الحجر الص�� السفر �ستج�ب الن�شار كب�� لف��
مسافة ، �ما ��

�
ا �� وس تم ا��شافه مؤخر� � قد تكون معد�ة . �ما أنه �ح�� من ان�شار ن�ع جد�د من الف�� الدولة وال�لد ، و الحاجة للحد من التعرض والناس العزلة ال��

 .الممل�ة المتحدة وكولورادو و�ال�فورن�ا

� حاالت الطوارئ أو الرعا�ة
ا من أ�هم إال �� ل دون التفاعل الجسدي مع اآلخ��ن الذين ل�سوا جزء� � � الم��

� �الحجر الص�� ال�قاء �� �جب ع� األفراد المطالب��
لهم لمدة 10 أ�ام. لم��د من المساعدة أثناء الحجر الص�� ، قم ب��ارة � الصح�ة. ال ُ�سمح لهم �الذهاب إ� العمل أو المدرسة أو أي م�ان آخر خارج م��
sf.gov/quaran�ning-covid-19 . مكن العثور ع� األسئلة الشائعة حول طلب السفر هنا� .

ل � � الم��
� ح�� منطقة الخليج لم تعد خاضعة لنظام اإلقامة اإلقل��� للوال�ة �� تم تمد�د �ال األم��ن الصحي��

ات الصح�ة الرئ�س�ة و�عادة تقي�م القيود الحال�ة ع� ل ، ستع�د سان فرا�س�سكو تقي�م المؤ�� � � الم��
�مجرد أن ترفع الوال�ة نظام اإلقامة اإلقل�م�ة ��

ا من يوم األر�عاء ، 30 د�سم�� ، �انت سعة وحدة العنا�ة شدة ب�طار عمل الوال�ة. اعت�ار� األعمال واأل�شطة ، واس�ئناف عمل�ة إعادة الفتح المحس��ة ، مس��
� االرتفاع ع� المستوى اإلقل��� ، مما �ش�� إ� أنه من غ�� المرجح أن ينخفض   

ا واستمرت الحاالت �� � منطقة الخليج تحوم عند 7.5 ٪ تق����
المركزة ��

ا تأث�� السفر والتجمعات � ع� األقل ق�ل أن تفهم المدينة تمام� ا أسبوع�� � األسابيع المق�لة. س�كون هناك أ�ض�
الطلب ع� رعا�ة وحدة العنا�ة المركزة ��

.المرت�طة �عطالت د�سم�� ورأس السنة الجد�دة 2021

ل وقرار الحجر الص�� أثناء السفر ي�دو أنهما أ�طئا من العدوى. ع� الرغم من استمرار ارتفاع � � الم��
ا ��

�
تظهر الب�انات األول�ة أن طلب ال�قاء أ��� أمان

ا�د �معدل أ�طأ مما �انت عل�ه عندما تم تنف�ذ األوامر. ن��جة ألعمالنا الجماع�ة ، ر�ما تم منع أ��� من 400 حالة وفاة. يراقب مسؤولو � الحاالت ، إال أنها ت��
وع �ش�ل . إنهم يتوقعون فهم هذا التأث�� والم�� الصحة العامة الب�انات �عنا�ة لمعرفة تأث�� إجازات شهر د�سم�� ع� معدالت الحاالت وسعة المس�ش��
� منطقة

� األسابيع التال�ة للعطالت Bay أفضل عندما ت��
 .�عت�ة الوال�ة لرفع الطلب ��

وس كورونا ( كوف�د -19 ) ع� موقع وزارة الصحة العامة هنا والتوجيهات الصح�ة هنا . توجد األوامر الصح�ة الخاصة �ف��

 

� ع�
و�� �د اإلل��� ة هنا للمساعدة. لألسئلة ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو راسلنا ع�� ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org.

�ات ع� مراجعة ا للحصول ع� المعلومات والموارد. إ� ال�قاء ح�� موعد ع� oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� اإلعالنات والموارد COVID 19 غال��
ون�ة السا�قة هنا ون�ة. �مكنك مراجعة األخ�ار اإلل��� اك لدينا أن�اء اإلل���     . ذات الصلة، و االش��

،تضامنا مع

ة مكتب األعمال الصغ��

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://data.sfgov.org/stories/s/Key-Health-Indicators-on-Containing-COVID-19/epem-wyzb/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/ebulletins

