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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
تقا�� ؛ تم��ل تحديثات الموارد SF الموض�ع: ي�تقل إ� المستوى ال��
 
مارس 2021 4 2
 
 
،ع��زي القارئ
 
ة ومكتب األعمال � مجتمعاتنا األم��ك�ة اآلسي��ة. أصدرت لجنة األعمال الصغ��

� تحدث �� � الهجمات ال��
ف �الطفرة المقلقة �� ن��د أن نتوقف لحظة لنع��

ة، ير�� � آلس�ا. أنا و لد�ك الشاهد أو لديهم معلومات مهمة عن ج��مة خط�� � ضد العن��ة والعنف المناهض�� ا �أننا نقف متضامن�� ة ب�ان� الصغ��
� SFPD االتصال المجهول نص�حة الخط

�ة. اذا رأ�ت ش�ئا قل ش�ئا. دعونا �ساعد �� � � ال�انتون�ة، الماندر�ن واالنجل��
� 415-558-5588، و�� متاحة ��

ل��
. الحفاظ ع� مجتمعاتنا آمنة
 
�
و�� �د اإلل��� ا ، نحن هنا للمساعدة. لألسئلة أو االستفسارات ، اتصل بنا ع�� الهاتف ع� (415) 554-6134 أو ال�� �ما هو الحال دائم�

sfosb@sfgov.org . ات ع� مراجعة� ا للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��    .غال��
 
،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��
 
 
:اإلعالنات
تقال�ة - �ع�د فتح وتوسيع األعمال واأل�شطة SF ي�تقل إ� الط�قة ال��
� �سمح بها الدولة ، �ات واأل�شطة ال�� عمدة لندن تولد والم�ا�� أو الصحة الدكتور جرانت كولفا�س أعلن أن سان فرا�س�سكو سوف �ستأنف معظم ال��
ا من يوم األر�عاء الموافق 24 مارس تقال�ة. �مكن إعادة فتح األ�شطة التجار�ة واأل�شطة الجد�دة والموسعة اعت�ار� �عد االحالة للمدينة إ� الدرجة ال��
ا ، طالما أنها تتوافق مع بروتوكوالت السالمة المطل��ة .الساعة 8:00 ص�اح�
 
� س�تم اس�ئنافها األر�عاء 24 مارس 2021

األ�شطة ال��
:�مكن إعادة فتح األ�شطة التال�ة

م�اتب
� ذلك قاعات االجتماعات

ا أو أ��� �سعة تصل إ� 25٪ ، �ما �� � تضم 20 موظف� �مكن إعادة فتح الم�اتب الداخل�ة غ�� األساس�ة ال��
ورة تقل�ل استخدام غرف االجتماعات إ� الحد األد�� .(والمؤتمرات ب�س�ة 25٪ (ع� الرغم من ��
�
�� � � الموظف�� ا من سعتها إ� ما �سمح �مسافة 6 أقدام ب�� � �قل عدد موظفيها عن 20 موظف� �جب أن تقلل الم�اتب الداخل�ة ال��

.جميع األوقات
ترف�ه عائ�� داخ��

ف�ه العائل�ة ح�ث �مكن لألفراد الحفاظ �سهولة ها من وسائل ال�� صاالت البولينج الداخل�ة والجولف المصغر وقاعات ال�ل�اردو وغ��
ع� مسافة 6 أقدام ع� األقل قد تفتح ح�� 25٪ من السعة مع مجموعات تتكون من أفراد أ�ة واحدة
ا من األ�شطة األخرى � غرفة منفصلة أو �مساحة 12 قدم�

� األما�ن المغلقة ��
ا لقواعد تناول الطعام ��  .ُ�سمح �االمت�ازات وفق�

ف�ه الداخ�� ال��
فيه�ة الداخل�ة ح�� 25٪ من السعة ح�� 100 شخص .قد تفتح المرافق ال��
�
� االستجمام الداخ�� منخفض االتصال (ومن ما �صل إ� 4 أ� ��

ا من ما �صل إ� 3 أ� المشاركة ��
�
�مكن لما �صل إ� 12 مشار�

.(حالة الت�س الداخ�� وكرة المخلل
ا ، دون قيود

�
� األما�ن المغلقة للش�اب وال��ار مع مجموعات مستقرة تصل إ� 16 مشار�

�مكن اس�ئناف األلعاب ال��اض�ة المنظمة ��
� ، �جب � المدرسة اإلعداد�ة أو الثان��ة أو ال�الغ��

�� � � تتضمن مشارك�� ل�ة. �ال�س�ة لل��اضات ذات االحت�اك المعتدل أو العا�� ال�� � م��
� ال��اضات المتوسطة أو العال�ة .COVID-19 وضع اخت�ار منتظم وخطة للوقا�ة من

� سن االبتدائ�ة المشاركة ��
ال �جوز لألطفال ��

� فقط � ر�اضات الش�اب. �مكن لل�الغ��
وري ع� األطفال �� اف ال�� � أي س�اق �اس�ثناء اإل��

�� � االحت�اك. ال ُ�سمح �المتفرج��
� وقت واحد ، و�شاط واحد فقط إذا �انت ر�اضة معتدلة أو عال�ة االحت�اك. �جوز

�� � � منظم�� � ما �صل إ� �شاط��
المشاركة ��

� �ل مرة
� �شاط داخ�� منظم واحد ��

.للش�اب المشاركة فقط ��
� مستوى مساو� أو

� المقاطعة أو مع فرق من المقاطعات المجاورة (مثل مار�ن وسان ماتيو وأالم�دا) ��
قد تحدث المسا�قات فقط ��

ا. �ما يتوافق مع إرشادات الوال�ة ، قد ال يتم السفر ل�طوالت خارج الوال�ة  .أقل تقي�د�
� األما�ن المغلقة محظورة

.تظل لع�ة هو�� الجل�د والمصارعة وكرة الماء ��
التجمعات الداخل�ة

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/560ebfecfc/TEST/TEST/
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopens-and-expands-businesses-and-activities-it-moves-states-orange-tier
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� مسكن خاص ، مع تغط�ة الوجه وتداب�� الته��ة والت�اعد. يتم ت�ب�ط مثل هذە
ا من 3 أ� �� قد يتجمع ما �صل إ� 12 شخص�

� الهواء .CDC التجمعات ما لم تكن تجمعات مع أفراد تم تطع�مهم �ما يتفق مع إرشادات
إذا أمكن ، �جب أن تتم التجمعات ��

 .الطلق
الحانات الخارج�ة ومصانع الجعة ومصانع الن��ذ والتقط��

قد تفتح الحانات ومصانع الجعة ومصانع الن��ذ والتقط�� لخدمة المائدة الخارج�ة والجلوس لما �صل إ� 6 أشخاص ع� طاولة
� الطاوالت. تظل الحانات الداخل�ة ومصانع الجعة ومصانع الن��ذ �دون خدمة دون توف�� وج�ة. ال �جوز للضيوف االختالط ب��
.وج�ات مغلقة

:األ�شطة التال�ة قد ت��د من طاقتها ال�شغ�ل�ة
تناول الطعام

�
� تقدم وج�ات الطعام والمقا�� والفنادق والمتاحف وصاالت الطعام �� � المطاعم وال�ارات ال��

� األما�ن المغلقة ��
تناول الطعام ��

مرا�ز ال�سوق قد تتوسع إ� 50 ٪ ح�� 200 مستف�د. قد ي�سع حجم الطاولة ح�� 6 ضيوف من 3 أ� كحد أق�. �جب أن ت�ت��
.الخدمة �حلول الساعة 11:00 مساًء
� تجلس ع� طاولة وقد �سمح �حجوزات جماع�ة لما � الهواء الطلق القيود المفروضة ع� عدد األ� ال��

قد ي��ل تناول الطعام ��
� الهواء

ا كحد أق�). تظل الطاوالت محدودة �ـ 6 ضيوف. �مكن وضع الطاوالت �� � الهواء الطلق (12 شخص�
�� � �صل إ� طاولت��

و�ات فقط .الطلق لخدمة الم��
صاالت ر�اض�ة ول�اقة �دن�ة

� ذلك الرواد
قد ت�سع الصاالت ال��اض�ة الداخل�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة وجدران ال�سلق إ� 25٪ من السعة ح�� 100 مستف�د ، �ما ��

ا .الش�اب الذين تقل أعمارهم عن 18 عام�
� ذلك تمار�ن القلب ب�س�ة أقل من 25٪ أو 100 شخص

.قد ُ�ستأنف فصول الل�اقة الجماع�ة �ما ��
قد تفتح غرف خلع المال�س الداخل�ة واالستحمام بتطبيق تدب�� ته��ة معتمد من إدارة الصحة العامة. تظل الساونا الداخل�ة وغرف
  .ال�خار وأحواض االستحمام الساخنة مغلقة
� � المشارك�� ا ع� فصول الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة طالما �مكن الحفاظ ع� المسافة الجسد�ة ب�� .يتم رفع قيود 25 شخص�

بيع �التجزئة
قد يؤدي البيع �التجزئة المستقل ومرا�ز ال�سوق وخدمات البيع �التجزئة منخفضة االتصال وتأج�� المعدات والمؤسسات المال�ة
.٪ والمغاسل وما إ� ذلك إ� ز�ادة سعة العمالء الداخل�ة إ� 50
� يوفرها العم�ل مثل األ��اس القا�لة إلعادة االستخدام والجرار واأل�واب والحاو�ات األخرى .قد يتعامل الموظفون مع العنا� ال��

خدمات شخص�ة
.قد تتوسع الخدمات الشخص�ة الداخل�ة إ� 50٪ من سعة العمالء

المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة
قد تتوسع المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة الداخل�ة لتصل إ� 50٪ من سعة العمالء �خطة أمان معتمدة. قد
�ستأنف غرف المعاطف والمعارض التفاعل�ة مع بروتوكوالت ال�ف الص�� المعمول بها. قد يتم إعادة فتح القاعات لألفالم �ات�اع
 .إرشادات الس�نما الداخل�ة
� م�انها �موجب خطة أمان

� الهواء الطلق ، مع وجود مسافات فعل�ة ��
قد تتوسع حدائق الحيوان الخارج�ة لتصل إ� أق� سعتها ��

.معتمدة
الع�ادة الداخل�ة والجنازة ق

� األما�ن المغلقة إ� 50٪ وقد �ستأنف الغناء والهتاف ولعب آالت ال��اح والنحاس �ات�اع القواعد
قد ت�سع الع�ادة والجنازات ��

� األ� ا ب�� � ذلك أغط�ة الوجه والحفاظ ع� مسافة 12 قدم�
.الصح�ة المعمول بها �ما ��

مظاهرات س�اس�ة داخل�ة
د�د ولعب ات االنتخاب�ة ، إ� 50٪ من السعة القصوى وقد �ستأنف الغناء وال�� قد ت�سع المظاهرات الس�اس�ة الداخل�ة ، مثل المس��
� األ� ا ب�� � ذلك تغط�ة الوجه والحفاظ ع� مسافة 12 قدم�

.آالت ال��اح والنحاس �ات�اع القواعد الصح�ة المعمول بها �ما ��
فعال�ات ترفه�ه ح�ة

� م�ان تناول الطعام أو أي م�ان آخر مسم�ح �ه الغناء والعزف ع� آالت النفخ والنحاس
�� � ف�ه ال�� الداخ�� والخار�� قد �شمل ال��

� المنازل ا ب�� � ذلك أغط�ة الوجه والحفاظ ع� مسافة 12 قدم�
.�ات�اع القواعد الصح�ة المعمول بها �ما ��

� الم�ان ، وقد
� إ� �ل ما هو ممكن مع الت�اعد الجسدي �� � س�اق الق�ادة إ� أ��� من 6 فنان��

� الهواء الطلق ��
ف�ه ال�� �� قد ي��د ال��

� ذلك أغط�ة الوجه والحفاظ ع� مسافة
�شمل الغناء والعزف ع� آالت ال��اح والنحاس �ات�اع القواعد الصح�ة المعمول بها �ما ��

� األ� ا ب�� .12 قدم�
دور الس�نما الداخل�ة

.قد ت�سع دور الس�نما الداخل�ة إ� 50٪ لتصل إ� 200 شخص
و�ات أثناء الجلوس لمجموعات من أفراد الجمهور �صل عددهم إ� 6 أفراد من ما �صل قد ُ�ستأنف امت�ازات تناول الطعام أو الم��
� أعضاء الجمهور اآلخ��ن وتدب�� ته��ة معتمد من إدارة الصحة العامة    .إ� 3 أ� طالما أن هناك مسافة 6 أقدام ب�نهم و���
ط أال يتجاوز مجمع الم�ح 50٪ من إذا �انت هناك قاعات متعددة ، فإن �ل قاعة �قت� ع� أقل من 50٪ أو 200 شخص ���
 .السعة

�
إنتاج س�نما��

ا .قد يتوسع إنتاج األفالم الخارج�ة إ� 50 شخص�
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التعل�م العا�� وتعل�م ال��ار
ات والمكت�ات داخل الحرم الجام�� ب�س�ة 50٪ ح�� 200 طالب � ذلك فصول المحا��

.�مكن اس�ئناف الفصول الداخل�ة ، �ما ��
.قد �ستمر الفئة األساس�ة األساس�ة �دون حد أق� للسعة طالما �مكن الحفاظ ع� الت�اعد المادي

منظ�� الرحالت الخارج�ة
ا تصل إ� 25 إذا �ان إجما�� ا ، أو مجموعات مت�اعدة جسد�� � الهواء الطلق إ� 25 مستف�د�

قد ت�سع رحالت القوارب والحافالت ��
.عدد المستف�دين أ��� من 25

حمامات الس�احة
.قد تفتح حمامات الس�احة الداخل�ة لالستخدام العام �سعة تصل إ� 25٪. �جب أن تظل فصول الل�اقة المائ�ة الداخل�ة مغلقة
� الهواء

قد تفتح حمامات الس�احة الخارج�ة لالستخدام العام ح�� سعة 50٪. قد �ستأنف دروس التمار�ن ال��اض�ة المائ�ة الخف�فة ��
.الطلق

� الهواء الطلق
ترف�ه عائ�� ��

� الهواء الطلق مع الت�اعد
لج ع� الجل�د والعجالت إ� سعة �املة �� � � الهواء الطلق مثل حل�ات ال��

ف�ه العائ�� �� قد يتم توسيع ال��
� الم�ان

.المادي ��
� مساحات مغلقة مثل الس�ارات أو ال��ائن ، مع �شجيع تداب��

قد �سمح جوالت المال�� المستقلة ألفراد ثالث أ� �السكن ��
.الته��ة

� الهواء الطلق و�رامج الوقت خارج المدرسة
(OST) برامج الش�اب ��

ا إ� مجموعات مستقرة مهما �ان العدد الذي �سمح �ه
�
قد تتوسع برامج رعا�ة األطفال ومرحلة ما ق�ل الروضة من 16 مشار�

خ�ص الحكوم�ة الخاصة بهم .متطل�ات ال��
امج �خالف ال��اضة OST قد تتوسع برامج � ذلك الش�اب وال��ار) لجميع ال��

.للش�اب إ� 27 (�ما ��
� من برامج � برنامج��

� ر�اضة معتدلة أو عال�ة االحت�اك ، فال OST �مكن للش�اب المشاركة ��
� وقت واحد. إذا �ان الشاب �شارك ��

��
� أي ر�اضة أخرى أو برنامج

.OST �جوز له المشاركة ��
� الهواء الطلق

االستجمام ��
� حالة الجولف والت�س وكرة

ا من ثالث أ� (ومن أر�ــع أ� ��
�
� الهواء الطلق إ� 25 مشار�

� جميع أنواع االستجمام ��
قد ت��د المشاركة ��

.(المخلل
ل�ة. � ا ، دون قيود م��

�
� العمل مع مجموعات مستقرة من 25 مشار�

� الهواء الطلق للش�اب وال��ار ��
قد �ستمر ال��اضات المنظمة ��

� وقت واحد
�� � � منظم�� � �شاط��

� فقط المشاركة �� .�مكن للمشارك��
� للعب الجولف والت�س وكرة المخلل طالما �مكن الحفاظ ع� الت�اعد قد �ستأنف أنواع معينة من ال�طوالت الخارج�ة �دون متفرج��
.الجسدي
.قد تعمل العلب طالما أنها تحافظ ع� مسافة 6 أقدام من الت�اعد الجسدي قدر اإلم�ان
� مستوى مساو� أو

� المقاطعة أو مع فرق من المقاطعات المجاورة (مثل مار�ن وسان ماتيو وأالم�دا) ��
قد تحدث المسا�قات فقط ��

ا. �ما يتوافق مع إرشادات الوال�ة ، قد ال يتم السفر ل�طوالت خارج الوال�ة  .أقل تقي�د�
التجمعات الخارج�ة

ا من ثالث أ� � الهواء الطلق إ� ما �صل إ� 25 شخص�
ة �� .قد ت��د التجمعات الصغ��

ا مع 6 أشخاص من ثالث أ� ا�� ا و�� � تتضمن طعام� .قد �ستمر التجمعات الخارج�ة ال��
 
� تار�ــــخ الحق

� س�ستأنف ��
:األ�شطة ال��

الفنون والموس��� والعروض الم�ح�ة والمهرجانات الخارج�ة
ا مع تقد�م خطة � الهواء الطلق مع جماه�� تصل إ� 50 شخص�

ا من األول من أب��ل ، قد يتم تنظ�م فعال�ات الفنون واألداء �� اعت�ار�
.الصحة والسالمة ق�ل 5 أ�ام ع� األقل من الحدث
� أعضاء الجمهور .المقاعد المخصصة غ�� مطل��ة ول�ن �جب الحفاظ ع� الت�اعد االجتما�� ب��
� الهواء الطلق أو ال�ار

ا إلرشادات تناول الطعام �� .ُ�سمح �امت�ازات الجلوس وفق�
� الهواء الطلق

ة �� � الهواء الطلق ومرافق ترفيه�ة كب��
�� � ر�اضات المتفرج��

� الهواء الطلق ذات المقاعد المخصصة مع قيود السعة
ف�ه الح�ة �� ا من األول من أب��ل ، قد يتم إعادة فتح أما�ن ال��اضة وال�� اعت�ار�

.و�رشادات ال�شغ�ل األخرى مع خطة الصحة والسالمة المعتمدة
� عش�ة وضحاها معسكرات الش�اب ب��

ا من 1 يونيو ، قد يتم اس�ئناف معسكرات الش�اب الل�ل�ة �عد توجيهات الدولة .اعت�ار�
 
H ealth اإلرشاد تحد�ث
S و F rancisco إدارة الصحة العامة (DPH) أن �ستمر للتحقق �

� الموقع للحصول DPH تحد�ث �افة الوثائق أدناە اعت�ارا من مارس 23. األعمال ي����
��

� مجملها . ير�� التأ�د من أن عملك لد�ه أحدث إصدار من
ع� التحديثات ع� أوامر الصحة و التوجيهات المتعلقة �ك الصناعة ومراجعة التوج�ه ��

م �جميع المتطل�ات الصح�ة و�روتوكوالت السالمة مثل ��� الالفتات ومتطل�ات الته��ة والتنظ�ف و�رشادات (HSP) خطة الصحة والسالمة � وأنه �ل��
.التعق�م
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp


3/24/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/7

ل ترت�ب � � الم��
 C19-07u ال�قاء أ��� أمنا ��

ات ع� ات هامة و�سلط الضوء �اللون األصفر. الملحق أ | الملحق ب | الملحق - C19-07 ملخص التغي�� ة C-2 A-1 الملحق | C-1 تغي�� ���
� ة فحص غ�� األفراد A-2 | فحص الموظف�� ���   

      
  
 

 تناول الطعام
ات الرئ�س�ة لـ � كة | مصادر وملصقات للمطاعم | �شمل الم�� ع� س��ل المثال ال gلـ HSP 16-2020 اإلرشاد اللطعام  | معلومات عن المساحات المش��
     :الح�

� الهواء الطلق
تناول الطعام ��

� المجم�ع ل�ل طاولة (ال يوجد حد لأل�ة ؛ تمت
� تصل إ� ستة أشخاص �� �جب أن تحد مؤسسات تناول الطعام من الطاوالت ال��

(ز�ادتها من ثالث أ� كحد أق�
� المستف�دين ع� طاوالت � ، ول�ن �جب فصل الجداول وال �مكن االختالط ب�� ُ�سمح �الحجز الجما�� لما �صل إ� جدول��
ل � .(مختلفة (�غض النظر عما إذا �انوا من نفس الم��
� الهواء الطلق �دون وج�ة ، مثل الحانات الخارج�ة

و�ات ال�حول�ة �� . قد تقدم مؤسسات تناول الطعام الم��
� الهواء الطلق

ا لقواعد السالمة العامة لمثل هذە األ�شطة �� ف�ه ال�� �الغناء والعزف ع� آالت ال��اح والنحاس وفق� .ُ�سمح �ال��
� الداخل

تناول الطعام ��
مفت�ح ب�س�ة تصل إ� 50٪ من اإلشغال بناًء ع� المستف�دين فقط ، مع ما ال ي��د عن 200 شخص (ز�ادة من 25٪ إشغال ح��

100 شخص) ، مع وجود طاوالت مت�اعدة �مسافة ستة أقدام ع� األقل (تقاس من كر�� من طاولة إ� كر�� آخر) ، و�خضع
:اإلضاف�ة التال�ة SF لقيود

.(الجداول تقت� ع� ستة أشخاص من ثالث أ� (ز�ادة من أ�ة واحدة
ا لقواعد السالمة ف�ه ال�� من خالل الغناء والعزف ع� آالت ال��اح والنحاس وفق� ا �ال�� التلف��ون مسم�ح. ُ�سمح أ�ض�
� الداخل

.العامة لمثل هذە األ�شطة ��
ا - يو� �شدة أن ل (الذين يتفاعلون مع المستف�دين) ارتداء قناع ُمجهز ج�د� � � الم��

� الموجودين �� ُ�طلب من الموظف��
.غ�� مهوى ، ح�� لو لم يتم اخت�ارە �ش�ل مناسب ، لتوف�� أق� قدر من الحما�ة N95 �كون قناع
� الداخل �حلول الساعة 11 مساًء (ممتدة ساعة واحدة من متطل�ات اإلغالق 10 مساًء

�جب إغالق تناول الطعام ��
� أن الخدمة الداخل�ة �جب أن تتوقف �حلول الساعة 11 مساًء و�جب أن �غادر الضيوف جميع السا�قة) ، مما �ع��
ا. ال تخضع خدمة الطل�ات � ح�� الساعة 5 ص�اح� الطاوالت �حلول الساعة 11:30 مساًء ، و�جب أن �ظلوا مغلق��
. الخارج�ة لقيود ساعات الل�ل تلك
� ع� �ل طاولة جلوس .تم رفع حد الساعت��

ال�ارات الخارج�ة
� وتوكوالت السالمة نفسها ال�� ا ل�� � الهواء الطلق فقط مع خدمة المائدة وما ال ي��د عن ستة أشخاص ل�ل طاولة ، وفق�

مفت�ح ��
� الهواء الطلق (�اس�ثناء أي مطلب لتقد�م وج�ات صح�ة). �جب أن �جلس المستف�دون ع� طاولة

تنطبق ع� تناول الطعام ��
� المستف�دين ع� طاوالت مختلفة (�غض النظر و�اتهم ع� المائدة فقط. ال �سمح �االختالط ب�� لتقد�مها و�جب أن �ستهل�وا م��
.[إضاف�ة SF عما إذا �انوا من نفس األ�ة). �شمل مصانع الن��ذ ومصانع الجعة والتقط�� [قيود

وج�ات تقدم ال�ارات
� األما�ن المغلقة ب�س�ة إشغال تصل إ� 50٪ بناًء ع� العمالء �حد أق� 200

� الهواء الطلق وتناول الطعام ��
مفت�ح لتناول الطعام ��

� وتوكوالت ال�� � الخارج وال�سل�م ، و�ل ذلك �خضع لنفس ال��
شخص (ز�ادة من 25٪ إشغال ح�� 100 شخص) وتناول الطعام ��

�
� أما�ن العمل �دون وج�ة حسنة الن�ة (أي طعام �ك��

و�ات ال�حول�ة لالستهالك �� تنطبق ع� تناول الطعام. ال ُ�سمح ب�يع الم��
� الهواء الطلق

ا) إال �� ا رئ�س�� .ل�كون ط�ق�
المقا��

� الداخل �سعة تصل إ� 50٪ بناًء ع� المستف�دين فقط (�حد أق� 200 شخص) وإلخراج الطعام
� الهواء الطلق ، ��

مفت�ح ��
� تنطبق ع� تناول الطعام .و�سل�مه ، مع مراعاة نفس القيود ال��
و�ات األخرى القا�لة إلعادة االستخدام الخاصة SF تم رفع حظر ع� األفراد الذين �المسون أ�واب أو أ�واب أو حاو�ات الم��
.�العم�ل ، مع مراعاة أي قيود من الدولة
 

 - الخدمات الشخص�ة
eلعام HSP 30-2020 | التوج�ه الداخ�� للخدمات الشخص�ة الداخل�ة
 
 - الخدمات الشخص�ة
� الهواء الطلق

� لخدمات العنا�ة الشخص�ة ��  eلعام HSP 23-2020 |  التوج�ه الخار��
 
 - الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة
ة الفرز HSP | (إرشادات  داخل�ة للصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة (داخل�ة وخارج�ة    لعام 2020-31 د | ���
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-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/C19-07-Summary-of-Changes.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-B-Construction.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Personnel-Screening-Attachment-A-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Non-Personnel-Screening-Attachment-A-2.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://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants
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/covid-guidance/2020-16-HSP-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://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-restaurants
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-30-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-Tips-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-30-HSP-Indoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-23-Personal-Services-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-Guidance-Outdoor-Personal-Services.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-23-HSP-Personal-Services-Outdoors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-31-Indoor-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-31-Indoor-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/COVID-Screening.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-31-HSP-Gyms-Fitness.pdf
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لعام HSP -2020 | (الصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة - إرشادات خارج�ة للصاالت ال��اض�ة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة (داخل�ة وخارج�ة
ة الفرز 27 ج | ���
 
ها ل�ة ، األجهزة ، ال�قالة وغ�� �  المنتجات الم��
HSP 7 0-2020 لـd
 

� المتجر
� المتجر | نصائح حول البيع �التجزئة ��

bلعام HSP 17-2020 | أفضل ممارسات البيع �التجزئة ��
 
اجع عنه � الرص�ف - تم ال��

بيع �التجزئة ��
 
تحض�� الطعام لل�سل�م أو ال�سل�م
لعام 2020-05 د HSP | إرشادات لتوص�ل الطعام
 
 م�اتب
 لعام 2020-18 ج HSP | نصائح والتعل�مات للم�اتب
 
مرافق السكن
� مرافق السكن

الء �� � � مرافق السكن | الفحص الص�� لل��
لعام 2020-29 ز HSP | نصائح للضيوف ��

 

 لعام 2020-35 ج HSP | إرشادات دور الس�نما الداخل�ة لدور الس�نما الداخل�ة
 
 المتاحف وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة
HSP 32-2020 لعامd
 
مقدمو رعا�ة األطفال
fلعام HSP 14-2020 | التوج�ه لرعا�ة الطفل
 

امج خارج المدرسة  gلعام HSP 21-2020 | إرشادات برامج خارج المدرسة لل��
 
برامج التعل�م العا��
امج التعل�م العا�� لعام 2020-22 ساعة | قائمة مراجعة خطة الوقا�ة | نموذج خطة الوقا�ة والتعل�مات | اس�ب�ان HSP | التوج�ه ل��

بروتوكوالت التنظ�ف والته��ة
 
 التوج�ه المدر��

للمعارف التقل�د�ة - 12 مدرسة
 
 حمامات الس�احة
HSP 24-2020 لـb
 
 الت�س وكرة المخلل والجولف
HSP 15-2020 لعامf
 
فيه�ة - الش�اب وال��ار  لعام 2021-0 1 ب NEW HSP - ال��اضات ال��
 
 
� الهواء الطلق | نصائح للتجمع

� الهواء الطلق - إرشادات جد�دة لمهرجانات وعروض الفنون والموس��� ��
| مهرجانات الفنون والموس��� ��

HSP 02-2021 لعام 
 
 

� الهواء الطلق | نصائح للتجمع
gلعام HSP 19-2020 | أفضل ممارسات التجمعات ��

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-27-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-31-Guidance-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-27-HSP-Gyms-Fitness.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/COVID-Screening.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-07-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-07-HSP-Groceries-Pharmacies-Farmers-Markets.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-BP-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-17-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-Tips-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-17-HSP-Instore-Retail.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-10-Curbside-Pickup.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&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=en&tl=ar&u=https://sf.gov/information/food-deliveries-and-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-05-HSP-Food-Takeout.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-18-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-18-Tips-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-18-HSP-Offices.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-29-Lodging-Facilities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Tips-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-Screening-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-29-HSP-Lodging.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-Guidance-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-35-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-Guidance-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-35-HSP-Indoor-Theaters.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-32-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-32-HSP-Museums-Zoos-Aquariums.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-14-Childcare.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/2020-14-Guidance-Childcare.pdf
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لل2020- 34 ج HSP | أفضل ممارسات الع�ادة الداخل�ة | نصائح للتجمع
 
� والتجمعات

 حملة ��
eلعام HSP 28-2020 | نصائح الملت��

 
SFPUC - إرشادات التنظ�ف
� استخدام الم�اە مرة أخرى. قد تكون

ة ط��لة من اإلغالق ، قد تظهر مش�الت تتعلق �جودة الم�اە عند عودتك ، وأعد فتح عملك وا�دأ �� �عد أي ف��
� إعداد نظام الم�اە

. راجع إرشادات التنظ�ف وقائمة المراجعة لمساعدتك �� � نظام الس�ا�ة الداخ��
� الم�اە الرا�دة ��

� تنقلها الم�اە قد نمت �� �ا ال�� ال�كت��
. SFPUC لد�ك لضمان استعادة خدمة م�اە عال�ة الجودة وآمنة وموثوقة. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة موقع
 
 
:حلقات ال��ب
SF SBDC تحتفل �شهر تار�ــــخ المرأة - الخم�س 25 مارس 2021 الساعة 1:00 مساًء
� سان فرا�س�سكو

ة �� ـــخ المرأة. لالحتفال ب�نجازات رائدات األعمال ، �عقد مركز تط��ر األعمال الصغ�� حلقة نقاش مع (SF SBDC) مارس هو شهر تار�ـ
.ثالث صاح�ات أعمال �ارزات من سان فرا�س�سكو
 
� �ان عليهم التغلب عليها للنجاح � مدتها ساعة واحدة ، س�سمع ما الذي دفعهم ل�دء أعمالهم التجار�ة والتعرف ع� التحد�ات ال�� � هذە المناقشة ال��

��
ـــخ. س�كون لد�ك فرصة لط�ح أسئلة ة التار�ـ � اآلونة األخ��

كة مواجهتها �� � �ان ع� أي �� وال�قاء واالزدهار - خاصة خالل واحدة من أصعب األوقات ال��
ة .ع� أعضاء اللجنة الثالثة واالستماع إ� قصصهم م�ا��
 
:أعضاء اللجنة المعتمدون هم

Emi Tringali ، مالك ومؤسس Sniff and Go ، SF Dog Walks
LaWanda Dickerson ، مالك ومؤسس U3Fit
Crea�ve Ideas Catering لينا م�لز ، مال�ة ومؤسسة

 
.انقر هنا لالنضمام إ� هذە الجلسة الملهمة والغن�ة �المعلومات
 
ا (SVOG) برنامج منحة مشغ�� األما�ن المغلقة نت - الثالثاء 30 مارس 2021 الساعة 11:30 ص�اح� ندوة إعالم�ة ع�� اإلن��
ندوة إعالم�ة وطن�ة ل�سل�ط الضوء ع� عمل�ة التقد�م لل��انات المؤهلة المحتملة . انضم إ� SBA الرس�� ، س�ستض�ف SVOG ق�ل افتتاح تطبيق
SBA ستحتاج إليها ال��انات المؤهلة للتقدم �طلب للحصول ع� � و�لقاء نظرة ثاق�ة ع� الش�ل الذي س��دو عل�ه ، SVOG ألنها ستغ�� الوثائق ال��
. والم��د . سجل هنا SVOG عمل�ة تطبيق
 
 
: تحديثات التم��ل
� 25 مارس CA منحة

لإلغاثة - ت�دأ الجولة الخامسة ��
� رسالتنا اإلخ�ار�ة ، أضاف

ا �� CA Small جوالت جد�دة لمنحة CA Office of Small Business Advocate و CA Go-Biz �ما تمت مشاركته سا�ق�
Business COVID-19 الجوالت 1 و 2 و �

� منحة ��
� 25 مارس ح�� 31 مارس. المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم لتل��

لإلغاثة . س��دأ الجولة الخامسة ��
ا إ� الجولة 5. وس�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م .3 ال �حتاجون إ� إعادة التقد�م ح�ث س�تم نقلهم تلقائ��
 
SBA تحديثات
(SVOG) منحة مشغ�� األما�ن المغلقة
ة صفحة ال�دا�ة لألغلقت الم�ان مشغ�� غرانت نامج يوم الخم�س، (SVOG) أطلقت إدارة األعمال الصغ�� المدخل تطبيق تحس�ا لتطبيق االفتتاح�ة لل��
نت ل�سل�ط الضوء ع� عمل�ة التقد�م لل��انات SBAالرسم�ة، و SVOG 8 أب��ل 2021. وق�ل افتتاح تطبيق س�ستض�ف إعالم�ة وطن�ة ندوة ع�� اإلن��
ا � �المشاركة ال�سج�ل هنا . �اإلضافة إ� ذلك ، عدل قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة أ�ض� المؤهلة المحتملة يوم الثالثاء ، 30 مارس 2021. �مكن للمهتم��
� العام والخاص �عد 27 د�سم�� 2020 التقدم �طلب للحصول SVOG برنامج � القطاع�� ا�ة ب�� � تتقدم للحصول ع� قرض ال�� �ح�ث �مكن لل��انات ال��
� SVOG مع تخف�ض ، SVOG ع� � القطاع�� ا�ة ب�� � العام والخاص. تم تحد�ث طل�ات قروض ال�� � القطاع�� ا�ة ب�� لل��ان المؤهل �مقدار قرض ال��
�ات المهتمة �ـ نامج. لم��د من المعلومات ، قم ب��ارة موقع SVOG العام والخاص لتعكس ذلك. �مكن لل�� . SBA اتخاذ خطوات اآلن للتحض�� لل��
 
(PPP) برنامج حما�ة ش�ك الراتب
� تحصل SBA �ما ذكرنا أعالە ، أصدرت �ات ال�� نت وال�� ا�دة للمنظمات غ�� ال��ح�ة والمؤسسات اإلخ�ار�ة ع�� اإلن�� � قاعدة جد�دة ل�شمل األهل�ة الم��
� ظل ظروف معينة. ير�� Shu�ered Venue Operator (SVO) �عد 27 د�سم�� 2020 ، و�� اآلن مؤهلة للحصول ع� منحة PPP ع� قرض

��
ا قروض SBA مالحظة أن � الحصول ع� قرض PPP تقدم حال��

�� � نامج. PPP ح�� 31 مارس 2021. �جب ع� الراغب�� التقدم ق�ل انتهاء صالح�ة ال��
. قم ب��ارة هنا ، PPP لم��د من المعلومات حول
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ار االقتصاد�ة (EIDL) قرض �ارثة اإل��
� ، أعلنت

� األسب�ع الما��
�� SBA ذلك برنامج �

ات تأج�ل ممتدة لجميع قروض ال�وارث ، �ما �� ح�� عام 2022. جميع ، COVID-19 EIDL عن ف��
ا من تار�ــــخ SBA قروض ا إ� 24 شهر� ـــخ استحقاق الدفعة األو� من 12 شهر� � السنة التق��م�ة 2020 س�تم تمد�د تار�ـ

� تم تقد�مها �� الخاصة �ال�وارث ال��
�
ا إ� SBA 18 المذكرة. جميع قروض ال�وارث �� ـــخ استحقاق الدفعة األو� الممتد من 12 شهر� � السنة التق��م�ة 2021 س�كون لها تار�ـ

� تم تقد�مها �� ال��
نامج ـــخ السند. �مكن لألعمال المهتمة �التقدم ل�� ا من تار�ـ . ز�ارة هنا EIDL شهر�
 
 
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 .
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