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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
الموضوع :إرشادات وأسئلة وأجوبة حول إزالة القناع يف إعدادات معينة
أكتوبر 20 2021
،عزيزي القارئ
لمراجعة متطلبات تغطية الوجه )  ( C19-07yيف  13أكتوبر  ، 2021قام مسؤول الصحة يف سان فرانسيسكو بتحديث أمر العودة اآلمنة مًع ا
 .الشاملة اعتباًر ا من  15أكتوبر للمجموعات المستقرة اليت يتم تطعيمها بنسبة  ٪100بالكامل يف أماكن معينة تيف بمتطلبات صحية محددة
ًض
أي ا  ،يصف األمر معايري الصحة والتطعيم اليت بموجبها سرت فع المقاطعة  ،بالتنسيق مع السلطات القضائية األخرى يف منطقة الخليج ،
.متطلبات تغطية الوجه العام الداخيل
يف الملحق أ  -متطلبات تغطية الوجه  .يوجد أدناه ملخص للتغيري ات اليت تم إجراؤها عىل  SFتنعكس معظم التغيري ات ذات الصلة بأعمال
ُي
ًم
الملحق أ  ،ومع ذلك  ،كما هو الحال دائ ا  ،نويص بمراجعة المستند بالكامل .ظهر الخط األحمر للتغيري ات ما تم تغيري ه عن األمر الصيح
.السابق
 SFملخص التغيري ات عىل متطلبات القناع ذات الصلة بأعمال
النشاط والموقع االستثناءات
يجوز لقادة خدمة التجمعات الدينية
والمشاركني والموظفني يف التجمعات العامة الداخلية إزالة أقنعةهم إذا تم استيفاء رش وط معينة  ،بما يف ذلك ً،اليقدم جميع األشخاص
المنشأة دلي عىل تلقيحهم بالكامل
.الذين يدخلون إىل ًال
.يقدم جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة دلي عىل التطعيم الكامل 1.
.ال يوجد شخص غري محصن بسبب إعاقة طبية أو إعفاء ديين 2.
يتكون التجمع من مجموعة مستقرة من األشخاص الذين يشاركون بشكل منتظم .ال يوجد ضيوف ليسوا جزًء ا من المصلني أو ال 3.
.يشاركون بانتظام يف التجمع الديين  ،وإال  ،يجب ارتداء األقنعة من قبل الجميع
يتحكم العمل يف الوصول للتأكد من أن جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة قد تم تطعيمهم بالكامل .ال يحتاج األشخاص 4.
األشخاص الذين يقومون بتسليم البضائع أو
الذين يدخلون عىل أساس متقطع أو عريض لفرت ات زمنية قصري ة (عىل سبيل
المثال ً ،د
ُم
الطرود) إىل تقديم دليل عىل التطعيم الكامل  ،ولكن يجب عليهم ارتداء قناع جهز جي ا ما لم يتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب
.هذا األمر وهم نحث بشدة عىل تجنب دخول المناطق اليت يغطيها استثناء القناع
.ال يوجد أطفال دون سن  12عاًم ا 5.
.يجب أن تنفذ الرش كة واحدة عىل األقل من اسرت اتيجيات التهوية المدرجة يف القسم  2من الملحق أ 6.
.قد يوفر مشغل أو مضيف التجمع مساحات تجمع ممزي ة حيث يمكن لألشخاص إزالة أقنعةهم .يتم توفري األمثلة يف الملحق أ 7.
يف مجموعة معرضة خالل فرت ة  COVID 14إذا لم يكن هناك تفيش للعدوى خالل الثالثني يوًم ا الماضية ( 3أو أكرث من حاالت 8.
).يوًم ا
الصاالت الرياضية الداخلية  ،ومراكز اللياقة البدنية  ،واستوديوهات اليوجا  ،ومرافق اللياقة البدنية أو الرت فيهية األخرى  ،يمكن
ني
حالة استيفاء جميع الرش وط التالية
:للعمالء والموظف إزالة أقنعةهم يف
ًال
.يقدم جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة دلي عىل التطعيم الكامل 1.
.ال يوجد شخص غري محصن بسبب إعاقة طبية أو إعفاء ديين 2.
يجب أن يقترص المستفيدون عىل األعضاء أو المشاركني المنتظمني الذين تحتفظ الرش كة بمعلومات االتصال الخاصة بهم .ال 3.
.يجوز تواجد ضيوف أو مسافرين  ،وإال يجب ارتداء األقنعة من قبل الجميع
يتحكم العمل يف الوصول للتأكد من أن جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة قد تم تطعيمهم بالكامل .ال يحتاج األشخاص 4.
األشخاص الذين يقومون بتسليم البضائع أو
الذين يدخلون عىل أساس متقطع أو عريض لفرت ات زمنية قصري ة (عىل سبيل
المثال ً ،د
ُم
الطرود) إىل تقديم دليل عىل التطعيم الكامل  ،ولكن يجب عليهم ارتداء قناع جهز جي ا ما لم يتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب
.هذا األمر وهم نحث بشدة عىل تجنب دخول المناطق اليت يغطيها استثناء القناع
.ال يوجد أطفال دون سن  12عاًم ا 5.
.يجب أن تنفذ الرش كة واحدة عىل األقل من اسرت اتيجيات التهوية المدرجة يف القسم  2من الملحق أ 6.
.قد يوفر العمل مساحات تمرين ممزي ة حيث يمكن لألشخاص إزالة أقنعةهم .يتم توفري األمثلة يف الملحق أ 7.
يف مجموعة معرضة خالل فرت ة  COVID 14إذا لم يكن هناك تفيش للعدوى خالل الثالثني يوًم ا الماضية ( 3أو أكرث من حاالت 8.
).يوًم ا
قد يقوم مستفيدو المكاتب
حالة استيفاء جميع الرش وط التالية
:وموظفوها بإزالة أقنعةهم يف
ًال
.يقدم جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة دلي عىل التطعيم الكامل 1.
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.ال يوجد شخص غري محصن بسبب إعاقة طبية أو إعفاء ديين 2.
يجب أن يقترص جميع األشخاص يف المكتب عىل موظيف الرش كة .ال يجوز حضور أي زوار  ،وإال يجب ارتداء األقنعة من قبل 3.
.الجميع
يتحكم العمل يف الوصول للتأكد من أن جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة قد تم تطعيمهم بالكامل .ال يحتاج األشخاص 4.
(عىل سبيل المثال  ،متعهدي الطرود  /الرب يد) إىل تقديم دليل
الذين يدخلون عىل أساس متقطع أو عريض لفرت ات زمنية قصري ة
ًد
عىل التطعيم الكامل  ،ولكن يجب عليهم ارتداء قناع ُم جهز جي ا ما لم يتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب هذا األمر ويتم
.تشجيعهم بشدة لتجنب دخول المناطق المشمولة بإعفاء القناع
.ال يوجد أطفال دون سن  12عاًم ا 5.
.يجب أن تنفذ الرش كة واحدة عىل األقل من اسرت اتيجيات التهوية المدرجة يف القسم  2من الملحق أ 6.
.قد يوفر العمل مساحات تمرين ممزي ة حيث يمكن لألشخاص إزالة أقنعةهم .يتم توفري األمثلة يف الملحق أ 7.
يف مجموعة معرضة خالل فرت ة  COVID 14إذا لم يكن هناك تفيش للعدوى خالل الثالثني يوًم ا الماضية ( 3أو أكرث من حاالت 8.
).يوًم ا
الفصول الداخلية والتجمعات المماثلة األخرى يمكن
ني
ني
ني
ني
تم استيفاء جميع الرش وط التالية
:للمتحدث والمدرب والمشارك وغري هم من العامل يف الفصول الداخلية إزالة أقنعةهم إذا ًال
.يقدم جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة دلي عىل التطعيم الكامل 1.
.ال يوجد شخص غري محصن بسبب إعاقة طبية أو إعفاء ديين 2.
يتكون التجمع من مجموعة مستقرة من األشخاص يجتمعون عىل أساس منتظم .ال يجوز حضور ضيوف أو مشارك  ،وإال يجب 3.
.ارتداء األقنعة
يتحكم العمل يف الوصول للتأكد من أن جميع األشخاص الذين يدخلون المنشأة قد تم تطعيمهم بالكامل .ال يحتاج األشخاص 4.
(عىل سبيل المثال  ،متعهدي الطرود  /الرب يد) إىل تقديم دليل
الذين يدخلون عىل أساس متقطع أو عريض لفرت ات زمنية قصري ة
ًد
عىل التطعيم الكامل  ،ولكن يجب عليهم ارتداء قناع ُم جهز جي ا ما لم يتم اإلعفاء بخالف ذلك بموجب هذا األمر ويتم
.تشجيعهم بشدة عىل تجنب دخول المناطق المشمولة بإعفاء القناع
.ال يوجد أطفال دون سن  12عاًم ا 5.
.ال يتجاوز العدد اإلجمايل لألشخاص الموجودين يف الفصل أو التجمع  100شخص 6.
.يجب أن تنفذ الرش كة واحدة عىل األقل من اسرت اتيجيات التهوية المدرجة يف القسم  2من الملحق أ 7.
.قد يوفر العمل مساحات تمرين ممزي ة حيث يمكن لألشخاص إزالة أقنعةهم .يتم توفري األمثلة يف الملحق أ 8.
يف مجموعة معرضة خالل فرت ة  COVID 14إذا لم يكن هناك تفيش للعدوى خالل الثالثني يوًم ا الماضية ( 3أو أكرث من حاالت 9.
).يوًم ا
 SFتحديد المعايري الخاصة بمتطلبات رفع القناع العام
معايري الصحة والتطعيم التالية اليت من خاللها  SFحدد مسؤول الصحة يف  Bay Area ،بالتنسيق مع مسؤويل الصحة من واليات منطقة
رت
:س فع المدينة متطلبات القناع العامة الموضحة يف الملحق أ من األمر الصيح
لالنتقال األصفر أو أقل منه لمدة  3أسابيع عىل األقل ؛ و  CDCعدد الحاالت يف المقاطعة عند مستوى a.
عن  65؛ و  COVID-19ال يزيد العدد اإلجمايل للمرىض الذين تم نقلهم إىل المستشىف يف المقاطعة بسبب b.
:يحدث ما ييل يف وقت سابق c.
من إجمايل السكان يف والية فلوريدا (بما يف ذلك األطفال من جميع األعمار) تلقوا جرعتهم النهائية من اللقاح ؛ أو i. 80٪
لألطفال  COVID-19ترخيًص ا لالستخدام الطارئ ألي لقاح ) (FDAبعد ثمانية أسابيع من منح إدارة الغذاء والدواء األمريكية ii.
.الذين ترت اوح أعمارهم بني  5إىل  11عاًم ا
) تحديث الصحة بالدفع األسئلة الشائعة (اعتبارا من  14أكتوبر

ترش ين

رش
.نويص بشدة ال كات بمراجعة األسئلة الشائعة حول النظام الصيح للعثور عىل األسئلة الشائعة المتعلقة باألمر الصيح
فيما يتعلق باألحدث المتعلق بتخفيف متطلبات القناع يف إعدادات معينة  ،يجب عىل الرش كات مراجعة قسم "اإلخفاء" الذي يتضمن أسئلة ،
:مثل
)هل يمكن لمؤسسة تجارية أو مكتب حكويم أن تطلب من الموظفني والعمالء ارتداء أقنعة؟ (رقم 47
كيف تعمل القواعد الجديدة المتعلقة بتعيني مساحات منفصلة (طوابق أو أجنحة مكتبية منفصلة  ،وغرف لياقة بدنية ممزي ة  ،وما
)إىل ذلك)؟ (رقم 49
)ما يه احتياطات السالمة المعمول بها يف المواقف اليت تسمح بإزالة األقنعة يف الداخل؟ (رقم 52
 COVID-19موارد
الصحية  SFDPHأوامر
 COVID-19األساسية لـ  SFDPHإرشادات
الفتات مطلوبة للرش كات  COVID-19 -مجموعة أدوات التوعية الخاصة بفري وس
للجمهور  SF.gov COVID-19معلومات
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يف سان فرانسيسكو  COVID-19معلومات لقاح
 SFيف  COVID-19بيانات وتقارير
إرشادات قسم كاليفورنيا للصحة العامة حسب الموضوع
اتصل بنا
.هنا للمساعدة  ، OSBكما هو الحال دائًم ا
.أو اتصل بالرقم  sfosb@sfgov.org ، 6134-554-415عرب الرب يد اإللكرت وين  sfosb.org ،اتصل بنا عرب اإلنرت نت عىل
نحن مفتوحون للخدمات الشخصية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  9صباًح ا حىت  5مساًء  .مكتبنا مغلق للجمهور يو االثنني
.والجمعة .نواصل تقديم الخدمات تقريًب ا عرب الهاتف والرب يد اإللكرت و من االثنني إىل الجمعة  ،من الساعة  9صباًح ا حىت يم  5مساًء
ين
 Small Businessمكتب
City Hall، Room 140
1 Dr. Carlton B. Goodlett، San Francisco، CA 94102
رت
 https://sfosb.org/subscribe-اش ك يف
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.للحصول عىل األخبار والموارد  oewd.org/covid19نحن نشجع الرش كات عىل مراجعة
أخبارنا اإللكرت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـ
small-business-e-news .
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