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يونيو 2020 9
 
 
،ع��زي القارئ
 
� ك�� � �ساعد ع� الحفاظ ع� الصحة العامة ، وال�� امج والس�اسات ال�� � سان فرا�س�سكو ، تركز المدينة ع� تنف�ذ ال��

ب�نما �ستعد إلعادة فتح االقتصاد ��
� ناضلت خالل األشهر القل�لة الماض�ة. أعلن عمدة لندن إن ب��در�د اليوم عن خطة للمطاعم لتقد�م خدمة تناول ة ال�� �ات الصغ�� ع� العدالة ، ودعم ال��
�
� تقدم خدمة وج�ات الجلوس المسم�ح بها فقط لتناول الطعام �� � الهواء الطلق ابتداًء من يوم الجمعة 12 يونيو . �مكن فتح مرافق الطعام ال��

الطعام ��
  .الهواء الطلق
 
� ذلك

� الهواء الطلق ، سُ�طلب من أصحاب األعمال االمتثال لعدد من المتطل�ات الجد�دة والحال�ة ، �ما ��
:ق�ل إ�شاء منطقة لتناول الطعام ��

 
� 1 يونيو 2020

� م�انه الصادر ��
� األمر المتعلق �المأوى ��

  .بروتوكول التمايز االجتما�� ��
� ذلك الطل�ات الخارج�ة أو التوص�ل

 .األعمال األساس�ة إلعداد الطعام أو توص�له (التوج�ه 2020-05) �ما ��
� الهواء الطلق ، و�جوز لهم دخول المؤسسة ألغراض محدودة فقط مثل الوصول

سُ�طلب من المستف�دين ال�قاء خارج مؤسسة تناول الطعام ��
� مكتب داخ��

.إ� مرحاض ، أو الوصول إ� مساحة خارج�ة ال �مكن الوصول إليها إال من خالل السفر ع�� المطعم ، أو الطلب ��
� ع� نفس الطاولة � نفس الحزب الجالس��

�جب أن تقت� الجداول ع� 6 عمالء ، �اس�ثناء أفراد األ�ة نفسها. ال �جب أن �كون األشخاص ��
 .ع� �عد ستة أقدام
� أي وقت �غادرون ف�ه الطاولة ، مثل استخدام الحمام

.�جب ع� العمالء ارتداء أغط�ة الوجه ح�� الجلوس و��
وتوكوالت التنظ�ف والتطه�� الصارمة .س�طلب من الم�ش�ت االمتثال ل��

 
� وقت الحق من هذا األسب�ع

ل�ة الحا�� الذي �حدد بروتوكوالت الصحة والسالمة وتفاص�ل ومتطل�ات إضاف�ة �� � . س�تم ��� تعد�ل نظام اإلقامة الم��
 
� وقت الحق هذا األسب�ع ، نحن م�ورون جدا أن أعلن أن المدينة حال�ا قبول

� الهواء الطلق للمطاعم والم�ش�ت الغذائ�ة ��
الست�مال افتتاح الطعام ��

نامج كة ال�� � المساحات المش��
ـــح ل �� � usinesses سوف B . طل�ات الحصول ع� تصار�ـ تكون قادرة ع� تطبيق الستخدام جزء من الط��ق من �م��

ها من األما�ن العامة مثل الحدائق الق���ة والساحات العامة . �مكن العامة مثل األرصفة والممرات وقوف الس�ارات، �املة أو جزئ�ة الشوارع، أو غ��
� الهواء الطلق وتناول الطعام واستخدام التجزئة.

� الطابور والجلوس ��
استخدام حق المرور العام لمساحة المسافات االجتماع�ة لعمالئك للوقوف ��

� الرص�ف أو ممر للس�ارات ألغراض
ـــح للمشاركة �� �ات الفرد�ة أو الجمع�ات التجار�ة المحل�ة �مكن أن تنطبق بت�لفة ال، المعجل ، مؤقت ت��ـ ال��

نامج الفضاء شارد إذا كنت تنوي استخدام الخاص �ك �ات الذين لديهم �الفعل طاوالت وكرا�� �سمح الصورة ال تحتاج إ� تطبيق ل�� تجار�ة. ال��
� الهواء الطلق . ول�ن افعل إذا كنت �ستخدم مساحة وقوف الس�ارات أمام عملك. ل معرفة الم��د وتقد�م

الفضاء �سمح الحال�ة لتناول الطعام ��
ـــح ، ز�ارة � . www.sf.gov/sharedspaces طلب للحصول ع� تصار�ـ

و�� . Sharedspaces@sfgov.org لألسئلة ، ير�� إرسال ب��د إل���

�
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��
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