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،ع��زي القارئ
 
لك. � ك �ممارسة الت�اعد االجتما�� وارتداء غطاء الوجه عند مغادرة م�� ا من اليوم ، نود تذك�� � الهواء الطلق اعت�ار�

مع اس�ئناف خدمات تناول الطعام ��
ات � إعادة الفتح إذا واصلنا إحراز تقدم �شأن مؤ��

ا �� � قدم�
� الحفاظ ع� مدي�تنا آمنة .COVID-19 �مكن لسان فرا�س�سكو الم��

ير�� الق�ام �دورك ��
.وصح�ة
 
� األمر الص�� رقم

C19-07e المأوى المحدث ��
ـــخ انتهاء محدد ، ح�� يتم � م�ان ما و�ظل ساري المفعول ، �دون تار�ـ

�قوم هذا األمر الجد�د بتحد�ث ، ومراجعة ، واس��دال التمد�د السابق لمأوى ��
� قد �ستأنف  بواسطة مسؤول الصحة. �ض�ف تحد�ث 11 يونيو 2020 هذا إ� قائمة األعمال اإلضاف�ة ال��

ً
تمد�دە أو إلغاؤە أو إلغاؤە أو تعد�له كتا�ة

 :العمل�ات
 

� تقدم الطعام � 12 يونيو 2020 ، قد يتم �شغ�ل المطاعم وال�ارات ال��
ا �� ا من الساعة 6:00 ص�اح� � الهواء الطلق - �دء�

تناول الطعام ��
وط. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع ا للقيود وال�� � الهواء الطلق فقط وفق�

� الهواء الطلق") لتناول الطعام ��
("مؤسسات تناول الطعام ��

.الملحق ج -1 ، صفحة 12
� العمل لل�سوق الداخ�� ،

� 15 يونيو 2020 ، قد ت�دأ متاجر البيع �التجزئة ��
ا �� ا من الساعة 6:00 ص�اح� مب�عات التجزئة داخل المتاجر - �دء�

وط. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع الملحق ج -1 ، الصفحات 5-3 .مع مراعاة القيود وال��
� اس�ئناف

� ترغب �� فة ال�� � (مع خطة معتمدة) - �جوز للفرق ال��اض�ة المح�� اف�ة وال�طوالت �دون متفرج�� م�ار�ات الفرق ال��اض�ة االح��
ا ، أن تقدم إ� مسؤول الصحة (أ) � شخص�� � سان فرا�س�سكو ، دون حضور المتفرج��

الممارسات أو األلعاب أو الدورات و�ث تلك األحداث ��
� س�تم تنف�ذها لتقل�ل خطر حة توضح �التفص�ل ال�ف الص�� ، وال�ش��ت االجتما�� ، والفحص الص�� ، واإلجراءات األخرى ال�� خطة مق��
� الم�شأة. للحصول ع� معلومات

� ووسائل اإلعالم وطاقم ال�ث وأي أشخاص آخ��ن س�كونون �� � والموظف�� � الالعب�� انتقال العدوى ب��
.الصفحة C-1 ، 10 تفص�ل�ة ، راجع الملحق
ة ع� ف�ه تص��ر أو �ث أو �ث األحداث الصغ�� ورة) - �مكن لمشغ�� أما�ن ال�� فيه�ة (مع خطة معتمدة ، حسب ال�� �ث أو �ث األحداث ال��
وط للعمل. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع الملحق � الوصف وال��

.الصفحة C-1 ، 11 نطاق آخر طالما أنك �ستو��
� 15 يونيو 2020 ، قد ت�دأ دروس الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة (ع� س��ل المثال ،

ا �� ا من الساعة 6:00 ص�اح� فصول الل�اقة ال�دن�ة الخارج�ة - �دء�
وط الموض�ع. للحصول � �شغ�ل قيود و��

� ، والب�ال�س ، واليوغا) ��
� ، ودروس الرقص غ�� المتصلة ، ودروس تاي ��� معسكر التدر�ب الخار��

.الصفحات C-1 ، 15-13 ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع الملحق
ها مع الحفاظ � �مكن توف�� ل�ة الداخل�ة ال�� � � 15 يونيو 2020 ، قد ت�دأ الخدمات الم��

ا �� ا من الساعة 6 ص�اح� ل�ة الداخل�ة - �دء� � الخدمات الم��
وط. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، ا للقيود وال�� � العمل ، وفق�

�� ( � ع� الت�اعد االجتما�� (ع� س��ل المثال ، عمال النظافة والط�اخ��
.الصفحات C-1 ، 16-15 راجع الملحق
� ال � 15 يونيو 2020 ، قد تفتح أما�ن عمل الم�اتب ال��

ا �� ا من الساعة 6 ص�اح� � ال �مكن فيها العمل عن �عد - �دء� الم�اتب غ�� األساس�ة ال��
� للعمل�ات الذين ال �مكنهم العمل عن ُ�عد. طالما تم الحفاظ ع� مسافة ماد�ة �اف�ة ، ور��� ُ�سمح لها �العمل �موجب هذا األمر لألفراد ال��
ا ، � ينطوي ع� كثافة اتصال معتدلة وعدد معتدل من االتصاالت. و�ناًء ع� ذلك ، فإن خطر انتقال العدوى منخفض �س��� فإن العمل المكت��
. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع الملحق الصفحة ، C-1 طالما تم استخدام إجراءات ال�ف الص�� المالئمة وال�ش��ت االجتما��
16.

 
� قد �ستأنف. يتم �شجيع جميع األشخاص � الهواء الطلق إ� قائمة األ�شطة اإلضاف�ة ال��

ة �� ا تجمعات خاصة صغ�� �ض�ف هذا التحد�ث إ� األمر أ�ض�
15 �

ا �� ا من الساعة 8:00 ص�اح� ور�ة مع اآلخ��ن إ� أق� حد ممكن. ول�ن �دء� ل وتقل�ل التفاعالت غ�� ال�� � � الم��
�� � � ال�قاء آمن��

�شدة ع� االستمرار ��
� ذلك االحتفاالت والخدمات الدي��ة والتجمعات الخاصة األخرى ،

� الهواء الطلق - �ما ��
ة �� � التجمعات الصغ��

يونيو 2020 ، �مكن لألفراد المشاركة ��
� الملحق

ا لقيود ومتطل�ات أخرى �� .الصفحة C-2 ، 5 وأي توجيهات ذات صلة. للحصول ع� معلومات تفص�ل�ة ، راجع الملحق C-2 وفق�
 
:ير�� مالحظة ما ���

� أو �عد 1 يونيو 2020 �جب إعداد وتنف�ذ بروتوكول المحدثة sinesses �ل ب ش
تنف�ذ بروتوكول الت�اعد االجتما�� (الملحق أ) ألول مرة ��

 .ق�ل اس�ئناف العمل�ات
� الملحق

ا للقيود والمتطل�ات الموضحة �� ون�ة وفق� � الطلب اس�ئناف العمل�ة اإلل���
�ات المدرجة �� .ير�� المراجعة �دقة . C-1 �مكن لل��

� الملحق
ا للقيود والمتطل�ات الموضحة �� � األمر وفق�

.ير�� المراجعة �دقة . C-2 �مكن اس�ئناف األ�شطة اإلضاف�ة المسم�ح بها المدرجة ��
� التحقق من موقع وزارة الصحة العامة للحصول ع�

�ات �� ستصدر ق���ا إرشادات و / أو خطة سالمة وصحة إضاف�ة . �جب أن �ستمر ال��
.آخر التحديثات

 
� الهواء الطلق

التوج�ه 2020-16 �شأن أفضل الممارسات لتناول الطعام ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07e-Shelter-in-Place-Health-Order-as-revised.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07e-Appendix-A.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07e-Appendix-C1-Additional-Businesses.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07e-Appendix-C2-Additional-Activities.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
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� الهواء الطلق. ينطبق هذا
ا ح�ث �ستأنف المؤسسات الغذائ�ة خدمات تناول الطعام �� ا جد�د� � سان فرا�س�سكو توجيه�

أصدرت إدارة الصحة العامة ��
� الهواء الطلق.

ـــح الالزمة لتقد�م الطعام �� � تقدم خدمة وج�ات حق�ق�ة �ط��قة حسنة الن�ة ، وقد حصلت ع� التصار�ـ التوج�ه ع� المطاعم وال�ارات ال��
و�ات ال�حول�ة دون تقد�م حسن الن�ة � الهواء الطلق بتقد�م خدمة الم��

ال ُ�سمح لم�ش�ت تناول الطعام ��
كة عاملة �موجب اتفاق�ة مع المؤسسة ها وتقد�مها من ق�ل المؤسسة المسم�ح بها أو شخص آخر أو �� � �جب تحض�� .الوج�ات ال��
 
ا بتوج�ه مسؤول الصحة 2020-05 ، والذي ينطبق ع� جميع األعمال التجار�ة إلعداد � الهواء الطلق أ�ض�

م جميع م�ش�ت تناول الطعام �� � �جب أن تل��
ە وتنف�ذە ، �جب ع� �ل مرفق إ�شاء واعتماد وتنف�ذ خطة الصحة . �اإلضافة إ� إعداد بروتوكول الت�اعد االجتما�� و��� الطعام أو ال�سل�م األسا��
� المرفقة �التوج�ه كعرض. ب لتوثيق االمتثال �ات استخدام قائمة التحقق المكونة من صفحت�� � المعروض أ. �مكن لل��

� ت�ناول �ل عن� �� والسالمة ال��
.الخاص �ك
 
� الهواء الطلق (أ) توف�� خطة الصحة والسالمة لعضو من الجمهور عند الطلب ، (ب) تقد�م ملخص للخطة

�جب ع� �ل مؤسسة لتناول الطعام ��
� أي واجهة متجر أو عند مدخل أي موقع فع�� آخر تعمل

� المدينة ف�ما يتعلق �عمل�اتها ، و (ج) ��� الخطة ��
� الموقع أو ��

�� � � العامل�� لجميع الموظف��
ا تقد�م �سخة من خطة الصحة والسالمة و�ث�ات تنف�ذها إ� أي سلطة تفرض هذا األمر عند �ات أ�ض� ف�ه هذە الم�شأة داخل المدينة. �جب ع� ال��
.الطلب
 
كة - التطبيق متاح اآلن برنامج األما�ن المش��
� الهواء الطلق للمطاعم والمؤسسات الغذائ�ة ، أصبح تطبيق برنامج

نت ع� Shared Spaces لت�ملة افتتاح تناول الطعام �� ا اآلن ع�� اإلن�� متاح�
h�ps://sf.gov/use-sidewalk-or-parking-lane-your-business . ات الفرد�ة أو الجمع�ات التجار�ة المحل�ة التقدم �طلب� �مكن لل��
ـــح مؤقت �دون ت�لفة ، ومشاركة مؤقتة ع� الرص�ف أو ممر وقوف الس�ارات ألغراض تجار�ة . للحصول ع� ت��ـ
 

�
ون�ة �� � أخ�ارنا اإلل���

-h�ps://sfosb.org/subscribe-small إ� ال�قاء ح�� موعد ع� كوفي�ش-19 اإلعالنات والموارد ذات الصلة، �سجل ��
business-e-news .

 
،تضامنا مع
 
ة � األعمال الصغ��

مكتب موظ��

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=ar&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Directive-2020-16-Outdoor-Dining.pdf
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