
ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
 
مطلوب لدخول أعمال تجار�ة معينة Vax الموض�ع : دل�ل جد�د ع�
 
 
أغسطس 2021 3 1
 
 
،ع��زي القارئ
 
� قطاعات داخل�ة .N لندن M ayor ،يوم أمس

�ات �� الب�ض والدكتور جرانت كولفا�س أعلن أن و أ��� أمنا العودة معا وترت�ب المنقحة ل تتطلب من ال��
� ذلك الحانات والمطاعم والنوادي والصاالت ال��اض�ة المغلقة ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة، إ� الحصول ع� ما ي��ت التطع�م ال�امل من

عال�ة االتصال و ، �ما ��
اب للذهاب. تم تصم�م " أمر الصحة" للحما�ة من � لدخول تلك الم�ش�ت. هذا ال �شمل األفراد الذين �طلبون أو �لتقطون الطعام أو ال�� الرعاة والموظف��
� الحاالت �س�ب متغ�� دلتا شد�د العدوى لـ

� عدد القوات ��
� ، COVID-19 ال��ادة المستمرة ��

ات المستق�ل�ة المحتملة ، وللمساعدة �� للحما�ة من المتغ��
.ضمان إعادة فتح مدارس سان فرا�س�سكو �أمان مع التعل�مات الشخص�ة
 
ة �ات الصغ�� BUSI N ESSES النقاط الرئ�س�ة لل��
اب �الداخل ، �اإلضافة إ� الصاالت ال��اض�ة ف�ه ح�ث يتم تقد�م الطعام أو ال�� يتطلب هذا الطلب المطاعم والحانات والنوادي والمسارح وأما�ن ال��
� تمار�ن القلب واألوع�ة الدم��ة

ها من مؤسسات الل�اقة ال�دن�ة ح�ث �شارك العمالء �� ف�ه واستوديوهات اليوجا واستوديوهات الرقص وغ�� ومرافق ال��
ا إ� (مع اس�ثناءات محدودة ا مرتفع� :(والتمار�ن ال��اض�ة وتمار�ن القوة أو غ�� ذلك تم��ن يتضمن تنفس�

ا من 20 أغسطس .1 ا فما فوق إظهار دل�ل ع� أنهم قد تم تطع�مهم �ال�امل اعت�ار� اطلب من جميع المستف�دين الذين ي�لغون من العمر 12 عام�
2021.

� موعد أقصاە 20 أغسطس 2021 .2
�� � . التأ�د من حالة التطع�م لجميع الموظف��

� تقد�م دل�ل ع� أنهم قد تم تطع�مهم �ال�امل �حلول 13 أ�ت��ر 2021 .3 .اطلب من جميع الموظف��
4. P OST هذە عالمة ع� مداخل العامة للرعاة اطالعهم ع� متطل�ات التطع�م ال�امل.
� �متطل�ات تقد�م دل�ل ع� التطع�م ال�امل .5 � أو المناطق المماثلة إل�الغ الموظف�� احة الموظف�� � غرف اس��

.ضع هذە العالمة ��

�
م قسم الصحة العامة �� � � مجملها عن �ل التفاص�ل. �ع��

� النظام الص�� المحدثة و ملخص التحديثات ��
�ات ع� إعادة النظر �� SF و�تم �شجيع ال��

(DPH) ها ع� صفحة و�ب األسئلة الشائعة الخاصة �ـ �ات حول ك�ف�ة تلب�ة متطل�ات التحقق من اللقاح وس�تم توف�� . DPH تقد�م إرشادات إضاف�ة لل��
. sf.gov/ vaxrequired للحصول ع� معلومات حول المتطل�ات الجد�دة ، قم ب��ارة
 
� النظام الص��

ات �� ملخص التغي��
متطل�ات التحقق من اللقاح
�ات المشمولة � من األعمال ("ال�� � لنوع�� : ("التحقق من التطع�م مطلوب للمستف�دين والموظف��
� الداخل ح�ث �مكن للمستف�دين إزالة األقنعة ، مثل المطاعم والحانات والنوادي والمسارح وأما�ن .1

اب �� � تقدم الطعام أو ال�� �ات واألحداث ال�� ال��
ف�ه ، و ؛ ال��

، صاالت ر�اض�ة داخل�ة ومرافق ترفيه�ة واستوديوهات يوجا ومؤسسات ل�اقة �دن�ة أخرى .2
ا ا ارتداء األقنعة ول�ن قد �كون تنفسهم مرتفع� .ح�ث �جب ع� المستف�دين حال��

� � تغطيها التوجيهات الخاصة �قطاع مع�� .ال �شمل ل�اقة الش�اب واأل�شطة ال��
� تتطلب �سه�الت � المحل�ة ال�� � الف�درال�ة أو الخاصة �الوال�ة أو القوان�� � القوان��

.تخضع المتطل�ات الجد�دة ألي متطل�ات معمول بها ��
 
التحقق من اللقاح للرعاة
ا فما فوق إلظهار دل�ل ع� أنهم قد �حلول 20 أغسطس ، �جب أن تتطلب االستخدامات المغطاة ب جميع المستف�دين الذين ي�لغون من العمر 12 عام�
�ات المغطاة التحقق من تم تطع�مهم �ال�امل ق�ل السماح �الدخول إ� أي جزء داخ�� من الم�شأة مع اس�ثناءات محدودة (انظر أدناە) . �جب ع� ال��
.إث�ات التطع�م ال�امل ضد ه��ة �ل مستف�د

أو �سخة ماد�ة أو رقم�ة أو صورة لتلك ال�طاقة ، أو وثائق من مقدم الرعا�ة الصح�ة ، أو ، CDC يتضمن الدل�ل المقبول للتلقيح �طاقة التطع�م
� لحالة التطع�م ل�س ش�ً� CA صادر عن وال�ة COVID-19 سجل لقاح رق�� شخ�� لـ � ال�تا��

كة خاصة معتمدة. اإلقرار الذا�� أو عن ط��ق ��
 .مقبوً� من اإلث�ات

  
كة تحتاج إ� التحقق من التطع�م ، فراجع قائمة التطب�قات الخاصة المعتمدة للتحقق من حالة التطع�م .الموارد : إذا كنت تدير ��

ط التحقق من التطع�م له اس�ثناءات محدودة �� :
� ە الخار�� � �ات للمستف�دين �استخدام األجزاء الخارج�ة من العمل دون التحقق من التطع�م ، مثل المن�� .قد �سمح ال��

� الداخل دون التحقق من التطع�م
� �استخدام مرحاض �� �ات للمستف�دين الملثم�� .قد �سمح ال��

اب دون � �طلب أو استالم أو دفع ثمن الطعام أو ال�� اب "للذهاب" للمستف�دين الملثم�� � تقدم الطعام أو ال�� �ات ال�� قد �سمح ال��
.التحقق من التطع�م

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-require-proof-vaccination-entry-certain-indoor-businesses-and-all-large-indoor
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/VaccinationRequired-FOH-11x17-081221_01.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/sites/default/files/2021-08/VaccinationRequired-BOH-11x17-081321_01.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Safer-Return-Together-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Summary.pdf
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https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://sf.gov/information/vaccine-required
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/vaccine-verification-sites.pdf


�ات من حالة التطع�م ق�ل وصول المستف�د طالما أنها تؤكد اله��ة عند دخول المستف�د إ� الم�شأة .قد تتحقق ال��
 
� التحقق من اللقاح للموظف��

�ات المغطاة �ذل قصارى جهدهم من أجل :�جب ع� مشغ�� ال��
� الموقع ؛ و

�� � � الذين �عملون �ش�ل روتي�� �حلول 20 أغسطس ، التأ�د من حالة التطع�م لجميع الموظف��
نامج تطع�م الموظف . ف�ما ��� نموذج تأ��د ل��

�
� الموقع تقد�م دل�ل ع� التطع�م ال�امل ق�ل الدخول أو العمل ��

�� � � الذين �عملون �ش�ل روتي�� �حلول 13 أ�ت��ر ، اطلب من جميع الموظف��
.أي جزء داخ�� من الم�شأة
 

�
� أو حالة اإلعفاء. األفراد الذين �دخلون أو �عملون �� �ات االحتفاظ �سجالت لتلقيح الموظف�� � الخصوص�ة المعمول بها ، �جب ع� ال�� تمش�ا مع قوان��

� ب�ظهار دل�ل ع� التطع�م ال�امل � غ�� مطالب��
كة ع� أساس عر�� ��.

 
�ات المغطاة * جد�د * عالمتان مطل��تان لل��
�ات المغطاة المطل��ة ل إضافة ما ��� جد�دة عالمات : ال��

( ب�ضاء الخلف�ة "X17" لل رعاة" ( R eq'd I ndoors 11 �سأل M التطع�م و " .1
ضع �ش�ل واضح هذە الالفتة عند المداخل العامة

� " ( 11 بوصة × 17 بوصة �خلف�ة ب�ضاء R eq'd I ndoors من "M " �طلب برنامج " التطع�م" و .2 ( للموظف��
� أو مناطق مماثلة احة الموظف�� � غرف اس��

ضع هذە العالمة ��
� مختلف األحجام والخلف�ات، واللغات، و ز�ارة

. التوع�ة األدوات COVID 19 ل جميع ملصقات ��
 
ات اإلضاف�ة ع� أمر الصحة ما ��� :�شمل التغي��

V accina�on ط ل تلك 12 وتصل إ� تدخل ط �� ndoor م EGA-األحداث ( مع 5 ، 000 إ� 10،000 �سمة) وفئة جد�دة من أحداث
ة ( مع 1،000 إ� 4،999 �سمة) ، اعت�ارا من 20 أغسطس ، وتخضع ل اس�ثناء محدود لألحداث ق�ل 15 أ�لول (س�تم�� . (داخل�ة كب��

� utdoor مقدمو س .ل الدو ه فتحات (مع 5،000 إ� 9،999 �سمة) و حثت �قوة تتطلب دل�ال ع� التطع�م أو اخت�ار سل��
� ذلك مرافق رعا�ة ال��ار ، وم�اتب

� األما�ن عال�ة الخطورة ل�شمل مقد�� الرعا�ة الصح�ة اآلخ��ن ، �ما ��
�� � امتدت متطل�ات التطع�م للموظف��

ل�ة ، والص�ادلة � � الرعا�ة الصح�ة الم��
�� � .طب األسنان ، والعامل��

ا من 5 أغسطس و�تطلب االمتثال �حلول 30 س�تم�� � مرافق الرعا�ة الصح�ة ليتوافق مع األمر الص�� للوال�ة اعت�ار�
�� � .مطلب التطع�م للعامل��

� تتطلب �سه�الت � المحل�ة ال�� � الف�درال�ة أو الخاصة �الوال�ة أو القوان�� .تخضع المتطل�ات الجد�دة ألي متطل�ات سار�ة من القوان��
اب لطلب إث�ات التطع�م � مسا�ن خاصة ح�ث يتم تقد�م الطعام أو ال��

� الداخل ��
� التجمعات المكونة من عدة أ� ��

نحث �شدة مض���
 
VAX لك
� منازلهم Vax to You ف��ق تطع�م متنقل جد�د �س� DPH أطلقت

ا �� ة من خمسة إ� 12 شخص� � والذي س�قوم بتلقيح مجموعات صغ��
األسب�ع الما��

. �مكن ألصحاب األعمال االستفادة من هذە الخدمة من خالل التواصل مع � � عند تنظ�م مجموعات من األفراد المهتم�� وأما�ن عملهم عن ط��ق التعي��
. sf.gov/ getvaccinated المحمول. للحصول ع� معلومات ، قم ب��ارة vax ف��ق
 
 
ة ب�نما نتعا�� ونع�د البناء من هذا ال��اء. أع�د فتح مكت�نا �ات الصغ�� ة موجود هنا لمساعدة ودعم ال�� ا ، فإن مكتب األعمال الصغ�� �ما هو الحال دائم�
� ع�

و�� �د اإلل��� أو االتصال �الرقم sfosb@sfgov.org -415 �ال�امل إلجراء ال��ارات والمواع�د. إذا كنت �حاجة إ� مساعدة ، ير�� مراسلتنا ع�� ال��
�ات ع� مراجعة    .للحصول ع� الموارد oewd.org/covid19 554-6134. �ما �شجع ال��
 
ون�ة ع� ة ، قم �ال�سج�ل للحصول ع� األخ�ار اإلل��� �ات الصغ�� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small لل�قاء ع� اطالع دائم ب�عالنات وموارد ال��
business-e-news .
 
،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/covid-19/files/declination.pdf
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