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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
� إعدادات معينة

الموض�ع: إرشادات وأسئلة وأج��ة حول إزالة القناع ��

أ�ت��ر 2021 20

 

،ع��زي القارئ

ا � سان فرا�س�سكو بتحد�ث أمر العودة اآلمنة مع�
� 13 أ�ت��ر 2021 ، قام مسؤول الصحة ��

�� ( C19-07y ) لمراجعة متطل�ات تغط�ة الوجه
� �متطل�ات صح�ة محددة

� أما�ن معينة ت��
� يتم تطع�مها ب�س�ة 100٪ �ال�امل �� ا من 15 أ�ت��ر للمجموعات المستقرة ال�� . الشاملة اعت�ار�

� منطقة الخليج ،
فع المقاطعة ، �الت�سيق مع السلطات القضائ�ة األخرى �� � �موجبها س�� ا ، �صف األمر معاي�� الصحة والتطع�م ال�� أ�ض�

.متطل�ات تغط�ة الوجه العام الداخ��

ات ذات الصلة �أعمال � تم إجراؤها ع� SF تنعكس معظم التغي�� ات ال�� � الملحق أ - متطل�ات تغط�ة الوجه . يوجد أدناە ملخص للتغي��
��

ە عن األمر الص�� ات ما تم تغي�� ا ، نو�� �مراجعة المس�ند �ال�امل. ُ�ظهر الخط األحمر للتغي�� الملحق أ ، ومع ذلك ، �ما هو الحال دائم�
.السابق

ات ع� متطل�ات القناع ذات الصلة �أعمال SF ملخص التغي��

ال�شاط والموقع االس�ثناءات

 �جوز لقادة خدمة التجمعات الدي��ة
� ذلك ، �قدم جميع األشخاص 

وط معينة ، �ما �� � التجمعات العامة الداخل�ة إزالة أقنعةهم إذا تم اس��فاء ��
�� � � والموظف�� والمشارك��

.الذين �دخلون إ� الم�شأة دل�ً� ع� تلق�حهم �ال�امل
.�قدم جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة دل�ً� ع� التطع�م ال�امل .1
2. � .ال يوجد شخص غ�� محصن �س�ب إعاقة طب�ة أو إعفاء دي��
� أو ال .3 ا من المصل�� يتكون التجمع من مجموعة مستقرة من األشخاص الذين �شاركون �ش�ل منتظم. ال يوجد ضيوف ل�سوا جزء�

� ، و�ال ، �جب ارتداء األقنعة من ق�ل الجميع � التجمع الدي��
.�شاركون �انتظام ��

� الوصول للتأ�د من أن جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة قد تم تطع�مهم �ال�امل. ال �حتاج األشخاص .4
يتح�م العمل ��

ة (ع� س��ل المثال ، األشخاص الذين �قومون ب�سل�م ال�ضائع أو ات زمن�ة قص�� � لف��
الذين �دخلون ع� أساس متقطع أو عر��

ا ما لم يتم اإلعفاء �خالف ذلك �موجب الطرود) إ� تقد�م دل�ل ع� التطع�م ال�امل ، ول�ن �جب عليهم ارتداء قناع ُمجهز ج�د�
� �غطيها اس�ثناء القناع .هذا األمر وهم نحث �شدة ع� تجنب دخول المناطق ال��

ا .5 .ال يوجد أطفال دون سن 12 عام�
� القسم 2 من الملحق أ .6

ات�ج�ات الته��ة المدرجة �� كة واحدة ع� األقل من اس�� .�جب أن تنفذ ال��
� الملحق أ .7

ة ح�ث �مكن لألشخاص إزالة أقنعةهم. يتم توف�� األمثلة �� � .قد يوفر مشغل أو مض�ف التجمع مساحات تجمع مم��
ا الماض�ة (3 أو أ��� من حاالت .8 � يوم� � للعدوى خالل الثالث��

ة COVID 14 إذا لم �كن هناك تف�� � مجموعة معرضة خالل ف��
��

ا  .(يوم�
  

فيه�ة األخرى ، �مكن الصاالت ال��اض�ة الداخل�ة ، ومرا�ز الل�اقة ال�دن�ة ، واستوديوهات اليوجا ، ومرافق الل�اقة ال�دن�ة أو ال��
وط التال�ة � حالة اس��فاء جميع ال��

� إزالة أقنعةهم �� :للعمالء والموظف��
.�قدم جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة دل�ً� ع� التطع�م ال�امل .1
2. � .ال يوجد شخص غ�� محصن �س�ب إعاقة طب�ة أو إعفاء دي��
كة �معلومات االتصال الخاصة بهم. ال .3 � الذين تحتفظ ال�� � المنتظم�� �جب أن �قت� المستف�دون ع� األعضاء أو المشارك��

.�جوز تواجد ضيوف أو مساف��ن ، و�ال �جب ارتداء األقنعة من ق�ل الجميع
� الوصول للتأ�د من أن جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة قد تم تطع�مهم �ال�امل. ال �حتاج األشخاص .4

يتح�م العمل ��
ة (ع� س��ل المثال ، األشخاص الذين �قومون ب�سل�م ال�ضائع أو ات زمن�ة قص�� � لف��

الذين �دخلون ع� أساس متقطع أو عر��
ا ما لم يتم اإلعفاء �خالف ذلك �موجب الطرود) إ� تقد�م دل�ل ع� التطع�م ال�امل ، ول�ن �جب عليهم ارتداء قناع ُمجهز ج�د�
� �غطيها اس�ثناء القناع .هذا األمر وهم نحث �شدة ع� تجنب دخول المناطق ال��

ا .5 .ال يوجد أطفال دون سن 12 عام�
� القسم 2 من الملحق أ .6

ات�ج�ات الته��ة المدرجة �� كة واحدة ع� األقل من اس�� .�جب أن تنفذ ال��
� الملحق أ .7

ة ح�ث �مكن لألشخاص إزالة أقنعةهم. يتم توف�� األمثلة �� � .قد يوفر العمل مساحات تم��ن مم��
ا الماض�ة (3 أو أ��� من حاالت .8 � يوم� � للعدوى خالل الثالث��

ة COVID 14 إذا لم �كن هناك تف�� � مجموعة معرضة خالل ف��
��

ا  .(يوم�
  

 قد �قوم مستف�دو الم�اتب
وط التال�ة  � حالة اس��فاء جميع ال��

:وموظفوها ب�زالة أقنعةهم ��
.�قدم جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة دل�ً� ع� التطع�م ال�امل .1
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2. � .ال يوجد شخص غ�� محصن �س�ب إعاقة طب�ة أو إعفاء دي��
كة. ال �جوز حضور أي زوار ، و�ال �جب ارتداء األقنعة من ق�ل .3 � ال��

� المكتب ع� موظ��
�جب أن �قت� جميع األشخاص ��

.الجميع
� الوصول للتأ�د من أن جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة قد تم تطع�مهم �ال�امل. ال �حتاج األشخاص .4

يتح�م العمل ��
�د) إ� تقد�م دل�ل ة (ع� س��ل المثال ، متعهدي الطرود / ال�� ات زمن�ة قص�� � لف��

الذين �دخلون ع� أساس متقطع أو عر��
ا ما لم يتم اإلعفاء �خالف ذلك �موجب هذا األمر و�تم ع� التطع�م ال�امل ، ول�ن �جب عليهم ارتداء قناع ُمجهز ج�د�
.�شج�عهم �شدة لتجنب دخول المناطق المشمولة ب�عفاء القناع

ا .5 .ال يوجد أطفال دون سن 12 عام�
� القسم 2 من الملحق أ .6

ات�ج�ات الته��ة المدرجة �� كة واحدة ع� األقل من اس�� .�جب أن تنفذ ال��
� الملحق أ .7

ة ح�ث �مكن لألشخاص إزالة أقنعةهم. يتم توف�� األمثلة �� � .قد يوفر العمل مساحات تم��ن مم��
ا الماض�ة (3 أو أ��� من حاالت .8 � يوم� � للعدوى خالل الثالث��

ة COVID 14 إذا لم �كن هناك تف�� � مجموعة معرضة خالل ف��
��

ا  .(يوم�
 

 الفصول الداخل�ة والتجمعات المماثلة األخرى �مكن
وط التال�ة � الفصول الداخل�ة إزالة أقنعةهم إذا تم اس��فاء جميع ال��

�� � هم من العامل�� � وغ�� � والمشارك�� � والمدر��� :للمتحدث��
.�قدم جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة دل�ً� ع� التطع�م ال�امل .1
2. � .ال يوجد شخص غ�� محصن �س�ب إعاقة طب�ة أو إعفاء دي��
يتكون التجمع من مجموعة مستقرة من األشخاص �جتمعون ع� أساس منتظم. ال �جوز حضور ضيوف أو مشارك ، و�ال �جب .3

.ارتداء األقنعة
� الوصول للتأ�د من أن جميع األشخاص الذين �دخلون الم�شأة قد تم تطع�مهم �ال�امل. ال �حتاج األشخاص .4

يتح�م العمل ��
�د) إ� تقد�م دل�ل ة (ع� س��ل المثال ، متعهدي الطرود / ال�� ات زمن�ة قص�� � لف��

الذين �دخلون ع� أساس متقطع أو عر��
ا ما لم يتم اإلعفاء �خالف ذلك �موجب هذا األمر و�تم ع� التطع�م ال�امل ، ول�ن �جب عليهم ارتداء قناع ُمجهز ج�د�
.�شج�عهم �شدة ع� تجنب دخول المناطق المشمولة ب�عفاء القناع

ا .5 .ال يوجد أطفال دون سن 12 عام�
� الفصل أو التجمع 100 شخص .6

.ال يتجاوز العدد اإلجما�� لألشخاص الموجودين ��
� القسم 2 من الملحق أ .7

ات�ج�ات الته��ة المدرجة �� كة واحدة ع� األقل من اس�� .�جب أن تنفذ ال��
� الملحق أ .8

ة ح�ث �مكن لألشخاص إزالة أقنعةهم. يتم توف�� األمثلة �� � .قد يوفر العمل مساحات تم��ن مم��
ا الماض�ة (3 أو أ��� من حاالت .9 � يوم� � للعدوى خالل الثالث��

ة COVID 14 إذا لم �كن هناك تف�� � مجموعة معرضة خالل ف��
��

ا .(يوم�

SF تحد�د المعاي�� الخاصة �متطل�ات رفع القناع العام

� ، Bay Area �الت�سيق مع مسؤو�� الصحة من وال�ات منطقة
� من خاللها SF حدد مسؤول الصحة �� معاي�� الصحة والتطع�م التال�ة ال��

� الملحق أ من األمر الص��
فع المدينة متطل�ات القناع العامة الموضحة �� :س��

a. المقاطعة عند مستوى �
لالنتقال األصفر أو أقل منه لمدة 3 أسابيع ع� األقل ؛ و CDC عدد الحاالت ��

b. المقاطعة �س�ب �
عن 65 ؛ و COVID-19 ال ي��د العدد اإلجما�� للمر�� الذين تم نقلهم إ� المس�ش�� ��

c. وقت سابق �
:�حدث ما ��� ��

i. 80٪ ذلك األطفال من جميع األعمار) تلقوا جرعتهم النهائ�ة من اللقاح ؛ أو �
� وال�ة فلور�دا (�ما ��

من إجما�� الس�ان ��
ii. عد ثمان�ة أسابيع من منح إدارة الغذاء والدواء األم��ك�ة� (FDA) ا لالستخدام الطارئ ألي لقاح لألطفال COVID-19 ترخ�ص�

ا � 5 إ� 11 عام� اوح أعمارهم ب�� .الذين ت��

�ن ���
تحد�ث الصحة �الدفع األسئلة الشائعة (اعت�ارا من 14 أ�ت��ر 

 
)

�ات �مراجعة األسئلة الشائعة حول النظام الص�� للعثور ع� األسئلة الشائعة المتعلقة �األمر الص��  .نو�� �شدة ال��

�ات مراجعة قسم "اإلخفاء" الذي يتضمن أسئلة ، � إعدادات معينة ، �جب ع� ال��
ف�ما يتعلق �األحدث المتعلق بتخف�ف متطل�ات القناع ��

:مثل

� والعمالء ارتداء أقنعة؟ (رقم 47 (هل �مكن لمؤسسة تجار�ة أو مكتب حكو�� أن تطلب من الموظف��
ة ، وما � � مساحات منفصلة (طوابق أو أجنحة مكت��ة منفصلة ، وغرف ل�اقة �دن�ة مم�� ك�ف تعمل القواعد الجد�دة المتعلقة بتعي��
(إ� ذلك)؟ (رقم 49
� الداخل؟ (رقم 52

� �سمح ب�زالة األقنعة �� � المواقف ال��
   (ما �� احت�اطات السالمة المعمول بها ��

COVID-19 موارد

الصح�ة SFDPH أوامر
COVID-19 األساس�ة لـ SFDPH إرشادات
وس �ات - COVID-19 مجموعة أدوات التوع�ة الخاصة �ف�� الفتات مطل��ة لل��
للجمهور SF.gov COVID-19 معلومات

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-faq.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-faq.asp
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/covid-19/core-guidance.asp
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� سان فرا�س�سكو COVID-19 معلومات لقاح
��

� COVID-19 ب�انات وتقار�ر
�� SF

إرشادات قسم �ال�فورن�ا للصحة العامة حسب الموض�ع

 اتصل بنا
ا  .هنا للمساعدة OSB ، �ما هو الحال دائم�

نت ع� � ، sfosb.org اتصل بنا ع�� اإلن��
و�� �د اإلل��� .أو اتصل �الرقم sfosb@sfgov.org ، 6134-554-415 ع�� ال��

� ا ح�� 5 مساًء. مكت�نا مغلق للجمهور يو�� االثن�� نحن مفتوحون للخدمات الشخص�ة أ�ام الثالثاء واألر�عاء والخم�س من الساعة 9 ص�اح�
ا ح�� 5 مساًء � إ� الجمعة ، من الساعة 9 ص�اح� � من االثن��

و�� �د اإلل��� ا ع�� الهاتف وال�� .والجمعة. نواصل تقد�م الخدمات تق����

 Small Business مكتب
 City Hall، Room 140 
 1 Dr. Carlton B. Goodle�، San Francisco، CA 94102

�ات ع� مراجعة .للحصول ع� األخ�ار والموارد oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��

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

small-business-e-news .
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