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ا SF الموض�ع: �ع�د ا صح�� CA L i فتح األ�شطة التجار�ة �اعت�ارە أمر�

 
يناير 202 1 25
 
،ع��زي القارئ
 
� إ� � ط��قنا. إذا �ان عملك هو عرضة للف�ضانات، األشغال العامة العروض ح�� 10 أ��اس الرمل مجانا لس�ارة ب�ك آب من االثن��

أمطار غ��رة قادمة ��
� شارع. لإل�الغ عن قضا�ا العواصف غ�� المهددة للح�اة ، مثل ار �شاف�� � � 2323 (بوا�ة شارع مار�ن / �ا�ساس شارع) س��

�� ،02:00 � الس�ت 08:00 ح��
ا ، اتصل �الرقم sf311.org . 1-1-9 األشجار الم�ساقطة والف�ضانات الموضع�ة ، �ال�فورن�ا 3-1-1 (415-701-2311) . أو إ�الغ �ما هو الحال دائم�
� sfwater.org/ RainReadySF لحاالت الطوارئ. قم ب��ارة .SF ، للحصول ع� نصائح وموارد إضاف�ة. دعونا ن��� آمن��
 
ومع ذلك ، جاءت �عض األخ�ار السارة إ� جانب المطر . أعلن مايور لندن ب��د ومدير الصحة العامة الدكتور جرانت كولفا�س اليوم أن سان فرا�س�سكو
� منطقة الخليج. منذ

ا �� ل اليوم ، والذي �ان سار�� � � الم��
� ضوء رفع الوال�ة نظام اإلقامة اإلقل�م�ة ��

ا من 28 يناير �� س�ستأنف �عض األعمال واأل�شطة اعت�ار�
ا يوم الثالثاء الموافق 26

�
� مخططها من أجل اقتصاد أ��� أمان

) ، من المتوقع أن تخصص الوال�ة سان فرا�س�سكو إ� مستوى �� 17 �انون األول (د�سم��
� للوال�ة. - األ��� محدود�ة - وتجري

ات الصحة العامة ، تتوقع سان فرا�س�سكو تخص�صها إ� المستوى األرجوا�� ا إ� التحل�ل المح�� لمؤ�� يناير. واس�ناد�
ا لذلك .إعادة الفتح وفق�
 
S tar�ng 08:00 ، ما ��� األ�شطة التجار�ة �مكن فتح / �سمح لالس�ئناف �

:الخم�س 28 يناير ��
� ذلك صالونات الشعر واألظافر ، والحالقون ، والوشم ،

خدمات شخص�ة. �مكن إعادة فتح الخدمات الشخص�ة الداخل�ة والخارج�ة ، �ما ��
� هذە المرحلة

� تتطلب إزالة أغط�ة الوجه غ�� مسم�ح بها �� � جميع األوقات. الخدمات ال��
.والثقب ، وخدمات التدل�ك مع أغط�ة الوجه ��

� من األ�. � الهواء الطلق قد �ستأنف ، تقت� ع� ما �صل إ� 6 أشخاص مجم�ع من ما �صل ا� اثن��
� الهواء الطلق . الطعام ��

تناول الطعام ��
ف�ه ال�� �اس�ثناء الغناء أو . ُ�سمح �ال�� � الجداول تعمل ك�د�ل لمسافة الجداول 6 أقدام أو أ��� ا لمتطل�ات الوال�ة ، لم تعد الحواجز ب�� وفق�
.اآلالت النحاس�ة أو الهوائ�ة
� الهواء الطلق . قد �ستأنف العمل�ات الخارج�ة للمتاحف وحدائق الحيوان ، ع� الرغم من أن حدائق الحيوان

المتاحف وحدائق الحيوان ��
ا لن�ع � الهواء الطلق وفق�

محدودة ب�س�ة 50٪ من سعة ال �شمل األفراد. ُ�سمح �االمت�ازات بتوج�ه من متاجر التجزئة أو تناول الطعام ��
.االمت�ازات
ر أو األلوان قد � ب، لع�ة غولف مصغرة، س�اقات ال�ارت، وعالمة ل�� ف�ه العائ�� مثل الحدائق تزلج، أقفاص ال�� مرا�ز ترف�ه عائل�ة خارج�ة. ال��
لج ع� الجل�د واإلسطوانة �قدرة 25٪. ُ�سمح �االمت�ازات بتوج�ه من متاجر التجزئة أو outdoo �ستأنف � التم��ر . �مكن أن تعمل حل�ات ال��
ا لن�ع االمت�ازات � الهواء الطلق وفق�

.تناول الطعام ��
ا أو مجموعات � الهواء الطلق ب�شغ�ل عمل�ات خارج�ة لما �صل إ� 12 را���

� الهواء الطلق. قد تقوم القوارب والحافالت ��
القوارب والحافالت ��

� المجموعات. ُ�سمح �االمت�ازات بتوج�ه من متاجر التجزئة أو ا من 12 ، إذا �ان من الممكن الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� ب�� مت�اعدة جسد��
ا لن�ع االمت�ازات � الهواء الطلق وفق�

.تناول الطعام ��
� الهواء الطلق إذا �ان من الممكن الحفاظ ع� مسافة

ا كحد أق� التجمع �� ة. �مكن ألفراد ما �صل إ� 3 أ� تضم 12 شخص� التجمعات الصغ��
� �صل عددهم إ� 6 أشخاص اب ، ُ�سمح فقط ألفراد من أ�ت�� � حالة تناول طعام أو ��

اب. ��  .اجتماع�ة وعدم تناول أي طعام أو ��
� ذلك العم�ل والمدرب وطاقم الدعم

� الداخل مع ما ال ي��د عن 3 أشخاص ، �ما ��
.ل�اقة داخل�ة . ُ�سمح �اس�ئناف التدر�ب الشخ�� 1: 1 ��

ا .جنازات داخل�ة. �مكن إجراء الجنازات الداخل�ة لما �صل إ� 12 شخص�
 
األ�شطة التال�ة قد ت��د من قدرتها ال�شغ�ل�ة

.٪محالت ال�قالة. قد تعمل متاجر ال�قالة المستقلة ب�س�ة 50٪ من سعة العمالء ، وال �شمل األفراد ، ب��ادة من 35
� ذلك خدمات البيع �التجزئة منخفضة االتصال مثل م���ة ال�الب واألحذ�ة

البيع �التجزئة . قد تعمل جميع خدمات البيع �التجزئة �ما ��
� ذلك األفراد ، ب��ادة من 20٪. �ال�س�ة لمرا�ز ال�سوق

ون�ات وخدمات اإلصالح المماثلة ب�س�ة 25٪ من قدرة العمالء ، ول�س �ما �� واإلل���
 .المغلقة ، �جب أن تظل أي مناطق عامة وصاالت طعام مغلقة
الفنادق والسكن. قد تق�ل الفنادق وأما�ن اإلقامة الحجوزات لالستخدام الس�ا�� من الضيوف داخل الدولة وخارجها. ُ�طلب من الضيوف خارج
منطقة الخليج الحجر الص�� لمدة 10 أ�ام و�جب عليهم إجراء حجز لمدة 10 أ�ام أو أ��� من أجل الق�ام �ذلك. �جب أن تظل الصاالت
� الهواء الطلق

ال��اض�ة الداخل�ة وغرف االجتماعات وقاعات الحفالت وتناول الطعام مغلقة ، ع� الرغم من إم�ان�ة اس�ئناف تناول الطعام ��
.وخدمة الغرف �مكن أن �ستمر
� الهواء الطلق طالما أنه �مكن تحقيق الت�اعد االجتما�� و���د الحد األق�

ا ع� الل�اقة �� � الهواء الطلق . ي��ل غطاء 12 شخص�
الل�اقة ال�دن�ة ��

.لفئة الل�اقة إ� 25
ا من برنامج رعا�ة األطفال أو خارج المدرسة � إذا �انت جزء� ا من (OST) ر�اضة الش�اب. ُ�سمح �ال��اضات الش�اب�ة دون حضور المتفرج�� أو جزء�
اف � للش�اب منظم وخاضع لإل��

�ل قد �ستأنف ، مع إ�عاد L .برنامج ر�ا�� � الدرجة ب��
� �سمح بها الدولة �� ال��اض�ة آە تالمس الش�اب ال��

� جميع األوقات، مثل الرقص، ركوب الدراجات، ال فنون الدفاع عن النفس االتصال، الحش�ش البولينج أو كرة بوكس
.وأغط�ة الوجه ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfpublicworks.org/sandbags
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf311.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfwater.org/index.aspx%3Fpage%3D905
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopen-some-activities-response-state-lifting-regional-stay-home-order
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.gov.ca.gov/2020/11/19/state-issues-limited-stay-at-home-order-to-slow-spread-of-covid-19/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://covid19.ca.gov/safer-economy/%23county-status#county-status


، �
� ذلك ال��اضة المنخفضة لالتصال مثل الم��

، �ما �� � الهواء الطلق. ما �صل ا� 3 األ� �سمح لهم الدخول، مع الت�اعد االجتما��
االستجمام ��

� ذلك مع حصة د المعدات مثل ال�رات و و
.risbees ركوب الدراجات، الرقص �ما ��

الجولف والت�س. يتم التوسيع للسماح ب��اع�ة لعب الجولف ول�ن �قت� ع� أ�ة واحدة ل�ل ع��ة و�تطلب أوقات لعب متداخلة و�توسع
� تقت� ع� أفراد أ�ة واحدة ل�ل ف��ق. ال تزال .تقت� ع� الفردي ل�ل وال�ة Pickleball للسماح �مضاعفات الت�س ال��
التجمعات الدي��ة والس�اس�ة الخارج�ة. ي��ل الحد األق� ال�الغ 200 شخص للسماح لأل�شطة الدي��ة والس�اس�ة �الق�ام �دون قيود طالما �مكن
.الحفاظ ع� الت�اعد االجتما��

 
� صفحة و�ب يوم األر�عاء 26 يناير فعال الخم�س 27 يناير (SFDPH) و زارة الصحة العامة

س�تم ��� النظام الص�� المنقحة مع المتطل�ات التفص�ل�ة ل��
.الساعة 08:00
 
ط الذي وضعته الوال�ة أوً� والذي �ق�د األعمال غ�� األساس�ة من العمل أو أي شخص من التجمع مع أفراد من خارج � ال��

س�ستمر سان فرا�س�سكو ��
ا � مغادرة منازلهم. خالل ذلك الوقت ألي س�ب آخر. س�ظل هذا المطلب سار��

ا �مكن للناس االستمرار �� � الساعة 10:00 مساًء و 5:00 ص�اح� لهم ب�� � م��
� سان فرا�س�سكو إ� الط�قة الحمراء للوال�ة .ح�� يتم تعي��
 
� المجتمع وز�ادة الحاالت

وس �� � جميع أنحاء المدينة ، مما يهدد ب��ادة ان�شار الف��
ستؤدي إعادة فتح األعمال واأل�شطة إ� ز�ادة السفر والتفاعل ��

وس لم��د من ال�شاط. ع� العكس من ذلك ، مع توز�ــــع اللقاح ات الجد�دة األ��� عدوى ، من غ�� الواضح ك�ف س�ستج�ب الف�� واالس�شفاء. مع المتغ��
�
� إعادة فتح المدينة وال�دء ��

� ا��ساب الزخم ��
وس ، وخاصة أولئك األ��� عرضة له ، تأمل سان فرا�س�سكو �� ا�دة من الناس ضد الف�� � وتلقيح أعداد م��

ات الصحة العامة الرئ�س�ة ، ال س�ما تعداد الحاالت اإل�جاب�ة الجد�دة واالس�شفاء لضمان أن سان . س�ق�م مسؤولو الصحة العامة �انتظام مؤ�� �
التعا��

.COVID-19 فرا�س�سكو لديها الموارد الالزمة المتاحة ألولئك الذين �صابون �ـ
 
. انقر هنا ، COVID-19 لم��د من المعلومات حول اللقاحات ولل�سج�ل للحصول ع� إشعار عندما تكون مؤهً� للحصول ع� لقاح
 
� ضوء إعالن اليوم

�ات �� ات لل�� موارد / تذك��
 
ات التال�ة �� العلم �التذك�� : إذا �ان عملك �خطط إلعادة فتحه ، ف��

� ال��ب يوم � ذلك التوجيهات الصح�ة الخاصة �الصناعة . تحقق من صفح��
ام �جميع متطل�ات الصحة والسالمة ، �ما �� � �ات االل�� �جب ع� ال��

� قد تؤثر ع� العمل�ات التجار�ة . األر�عاء ، 27 يناير للحصول ع� الالفتات والمتطل�ات المحدثة ال��
N ساعات 22:00 و 5 ع� م . هذا وسوف ت��� سار�ة المفعول ح�� يتم تقي�م سان � ور�ة و غ�� مسم�ح ل�شغ�ل ب�� �ات ع� �� ال��
� الط�قة الحمراء من ق�ل الدولة

 .فرا�س�سكو ��
كة م�شأة ، مراجعة و الم�ادئ التوجيه�ة تكي�فها لالستخدام خالل أ��� قتامة، � الهواء الطلق المساحات المش��

ق�ل إعادة فتح الخاص �ك ��
.برودة، ورط��ة أشهر الشتاء (تحد�ث 12/17/20) . يتضمن اعت�ارات تدفق الهواء والرؤ�ة

� الهواء الطلق وتضخ�م الصوت، التقدم �طلب للحصول ع� الحرة
ف�ه �� ت��ــــح (إذا كنت ال تمت JAM الستضافة آمنة ص ال��

� الهواء الطلق
.(الموافقة عليها �الفعل لل�سل�ة ��

ام حدود القدرات. تحقق � � األما�ن المغلقة القدرة واالل��
� ت�يح للجمهور للدخول مرفق الخاص �ك ، جعل تأ�د من ت�بع �ش�ل مناسب �� �ات ال�� لل ��

ە . انظر 12/16 � حول �ك ج�ش التح��ر الشع�� الصي�� القدرة ع� الرصد ن وتأ�د من ��� � مع الموظف��
�� e-blast للحصول ع� نموذج لخطة

 .الق�اس
 
WEBINAR: أفضل الممارسات إلعادة الفتح - Purple Tier - األر�عاء ، 27 يناير ، 11: 30-12: 30 مساًء 
�ات عن إعادة الفتح أثناء Office of Economic and Workforce Development انضم إ� ندوة ال��ب الخاصة �ـ حول ما �جب أن تعرفه ال��
�ات. سجل هنا � ذلك بروتوكوالت الصحة والسالمة ، نصائح وأسئلة وأج��ة لل��

� ، �ما ��
. المستوى األرجوا��

 
ة لل�قاء ع� ق�د الح�اة؟ كتك الصغ�� ما الذي تحتاجه ��

�ات � إجراء مسح لفهم أفضل لما تحتاجه ال��
� من جامعة وال�ة سان فرا�س�سكو �� اء اقتصادي�� � سان فرا�س�سكو مع خ��

ة �� �شارك لجنة األعمال الصغ��
ات الخاصة �ك لضمان أن � من ال��اء و�عادة البناء ع� المدى الط��ل. نأمل ل�م سوف �شارك و تؤثر ع� الخ��

� سان فرا�س�سكو من أجل التعا��
ة �� الصغ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://data.sfgov.org/stories/s/epem-wyzb
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp%2305#05
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp%2305#05
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp%2305#05
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2020-12/Shared_Spaces_Design_Guidelines_12.17.2020.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/provide-entertainment-or-amplified-sound-outdoor-space
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/172797f1b9/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://zoom.us/meeting/register/tJUtdOiuqDMjG9eagNLlfx_IzSQHGzYDEkns


� مجال الدعوة
. صان�� القرار ع� المستوى المح�� �مكن �م�ا احت�اجاتك ��

 
ا �اللغات: اإلس�ان�ة أو الص�ن�ة أو الع���ة أو ال�ور�ة أو ال�ا�ان�ة أو . h�ps://�nyurl.com/SFsmallbizsurvey :انقر هنا لل�دء اإلصدارات متوفرة أ�ض�
.الروس�ة أو الفلب�ن�ة أو الفي�نام�ة

.�ستغرق االستطالع 10 دقائق إل�مال االس�ب�ان. وس���� جميع الردود ��ة
 
:الموارد الجار�ة
� سان فرا�س�سكو المتأث��ن �ـ

�� � �ات والموظف�� . هنا OEWD تفضل ب��ارة موقع ، COVID-19 للحصول ع� موارد لل��
 
�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 (كوف�د -19) من إدارة الصحة العامة هنا . �مكن العثور ع� التوجيهات الصح�ة للعمل�ات �مكن العثور ع� األوامر الصح�ة الخاصة �ف��
. City A�orney's website التجار�ة هنا . األسئلة الشائعة حول النظام الص�� متوفرة ع� موقع
 
. هنا والب�انات الصحف�ة لمايورال هنا COVID-19 �مكن االطالع ع� جميع ت��حات ال�لد�ة �خصوص
 
� 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.

ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���
ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��

business-e-news .
 
ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو استفسارات، ج � ontact �ما هو الحال دائم�

و�� �د اإلل��� � (415) 554-6134 أو ال��
بنا عن ط��ق الهاتف ��

sfosb@sfgov.org . ات ع� مراجعة� ا oewd.org/covid19 نحن �شجع ال�� �   . كث��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
 
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://tinyurl.com/SFsmallbizsurvey
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://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfcityattorney.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/news
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news
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

