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 ۲۰۲۰مارس  ۳۱األسئلة المتكررة حول تحدیث 
 في المنزل االحتماءلقرار 

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱محدث: 
 

 في المنزل حتماءتوضیح اال

 ؟الجدیدماذا یعني القرار 

الجدید  القرار. ویحل ھذا ۲۰۲۰مایو  ۳في مكان إقامتھم حتى  االحتماءالجدید أن یواصل معظم األشخاص  القراریتطلب ھذا 
. كما أنھ یضیف إلى قائمة القیود ۲۰۲۰أبریل  ۷محل القرار السابق بالبقاء في المنزل، والذي كان من المقرر أن ینتھي في 

 .COVID-19 التي من شأنھا المساعدة في إبطاء انتشار مرض
لم یكن من الممكن لك العمل من ال یزال یُسمح لك بالمشاركة في "األنشطة األساسیة" أو العمل لصالح "شركة أساسیة" إذا 

مثل التأكد من أن لدیك ضروریات الحیاة (سیتم  -المنزل. ھذا یعني أنھ یُسمح لك بمغادرة منزلك ألسباب محددة ومحدودة 
تفسیرھا أكثر أدناه)، مثل الحصول على الطعام والمواد الطبیة، أو ألداء عمل لصالح شركة أساسیة ال یمكن أن تؤدیھ من 

یُسمح لك أیًضا بالخروج من أجل رعایة حیوان ألیف أو لممارسة الریاضة طالما أنك ال تجتمع مع غیرك في منزلك. 
مجموعات وتحافظ على مسافة ستة أقدام على األقل بینك وبین األشخاص اآلخرین الذین لیسوا جزًءا من عائلتك أو وحدة 

 سكنك.

 متى یبدأ تنفیذ القرار الجدید؟

 .۲۰۲۰مارس  ۳۱مساء یوم الثالثاء  ۱۱:٥۹الجدید ساري المفعول بدءاً من الساعة  القراریعتبر 

 كم یدوم القرار الجدید؟

مساًء. قد یختار مسؤول الصحة في  ۱۱:٥۹الساعة  ۲۰۲۰مایو  ۳من المقرر اآلن أن یستمر القرار الجدید حتى یوم األحد 
یتطلبھ الوضع الصحي. سوف تعتمد فترة تطبیق القیود بناء على ما یجده  المدینة تقصیر أو تمدید الفترة الزمنیة بناًء على ما
 المسؤول الصحي ضروریاً لحمایة الصحة العامة.

 
 ھل یمكن أن یتغیر القرار الجدید؟

نعم. قد یقوم مسؤول الصحة بإجراء تعدیالت على القرار الجدید مع ظھور المزید من المعلومات حول الحالة الصحیة العامة 
 یصدر قرارات وتوجیھات جدیدة حسبما تقتضي الظروف. وقد

 أین یسري القرار الجدید؟

ھذا القرار الجدید (أو أي قرار مماثل) ساري المفعول عبر المقاطعات الست األكثر اكتظاًظا بالسكان في منطقة الخلیج، بما 
وكونترا كوستا وأالمیدا. قد تصدر مقاطعات في ذلك داخل مقاطعات مارین وسان فرانسیسكو وسان ماتیو وسانتا كالرا 

 إضافیة نفس القرار أو قرارات مماثلة.

 من أصدر القرار الجدید؟
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تم إصدار ھذا القرار الجدید من قبل مسؤولي الصحة في مقاطعات مارین وسان فرانسیسكو وسان ماتیو وسانتا كالرا وكونترا 
خصائیون في الصحة العامة السلطة بموجب قانون الوالیة إلصدار قرارات كوستا وأالمیدا ومدینة بیركلي. ویمتلك ھؤالء األ

 مماثلة لھذا القرار من أجل مجابھة األوبئة وحمایة صحة ومصلحة كل شخص ضمن المناطق التي تخضع لسلطتھم القضائیة.

 ھل ھذا قرار إلزامي أم أنھ مجرد توجیھ؟

عدم االلتزام بھذا  لھ. سلطة قانون كالیفورنیا. یجب علیك االمتثال ھذا إلزامي. ھذا القرار ھو أمر قانوني صادر بموجب
 القرار یعتبر جریمة (جنحة).

أنا أدیر "شركة لألعمال األساسیة"، على النحو المحدد في القرار الجدید. ھل أحتاج الى خطاب تصریح رسمي من المدینة 
 لتشغیل منشأة في المدینة؟

ة شركات األعمال األساسیة في القرار، یمكنك تشغیل عملك من منشأة في سان فرانسیسكو ال. إذا كانت شركتك مشمولة بقائم
أبریل) لكل  ۲مساًء یوم الخمیس  ۱۱:٥۹شریطة أن تقوم بإنشاء ونشر وتنفیذ بروتوكول للتباعد االجتماعي (بحلول الساعة 

مدینة إلدارة عملك. ال تصدر المدینة أي تفویضات مرفق باستخدام النموذج الملحق بالقرار. ال تحتاج إلى تصریح محدد من ال
 أو تصاریح مكتوبة.

أنا أعمل في شركة أعمال أساسیة، على النحو المحدد في القرار الجدید. ھل أحتاج إلى خطاب من صاحب العمل أو أیة 
 وثائق أخرى للسفر؟

أنك معفى بموجب القرار الجدید. ولكن إذا تم ال، لست بحاجة إلى حمل وثائق رسمیة (وال تصدر المدینة أیاً منھا) توضح 
 سؤالك من قبل السلطات كن مستعًدا لتوضیح السبب الذي یجعل السفر مسموحاً لك بموجب ھذا القرار.

 في المكان؟" االحتماءماذا یعني "

االستثناءات المدرجة  ما لم یكن ذلك ضرورًیا ألحد هتغادر وأالفي المكان" أن تظل آمًنا في منزلك  االحتماءیعني مصطلح "
 (سیفسر ذلك أكثر أدناه). القرارفي 

 في المكان. ھل ما زلت بحاجة لالمتثال لقرار سان فرانسیسكو؟ باالحتماءسمعت أن ھناك قراراً على مستوى الوالیة 

نعم. باإلضافة إلى القرار على مستوى الوالیة، یظل قرار مسؤول صحة المدینة سارًیا. على جمیع المقیمین االمتثال للقیود في 
 . إذا كانت القیود في القرارین مختلفة، علیك االلتزام بأكثرھا تشدداً بینھما.القرارینكال 

 ي"؟في المكان" و "التباعد االجتماع االحتماءما الفرق بین "

 في المكان شكالً أكثر دقة من التباعد االجتماعي. االحتماءیعتبر 
 في المكان یعني أنك: االحتماء
 یجب أن تبقى في المنزل ●
یمكنك مغادرة منزلك فقط للقیام "باألنشطة األساسیة"، أو للعمل لدى "شركة أعمال أساسیة"، أو ألداء "الحد األدنى  ●

لعمل، أو لـ "السفر األساسي"، كما تم تعریف ھذه المصطلحات في القرار من العملیات األساسیة" لدى صاحب ا
 الجدید (یمكنك أن تنظر أیًضا في األسئلة المتكررة لمزید من التفاصیل)

 ال یمكنك استضافة أو حضور أي تجمعات ●
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منزلك، وغسل یدیك بشكل أقدام على األقل عن غیرك من األشخاص الذین ال یقیمون في  ٦علیك أیًضا أن تحافظ على مسافة 
ثانیة على األقل كل مرة (أو استخدام معقم الیدین)، السعال أو العطس في مندیل أو في كمك (لیس في یدیك)،  ۲۰متكرر لمدة 

 والبقاء في المنزل إذا كنت مریضا.

 ماذا لو كنت بال مأوى؟

یحتموا في مكان إقامتھم ومن حظر كافة أنواع السفر یُعفى األشخاص الذین یعانون من انعدام المأوى من متطلبات القرار بأن 
بخالف السفر األساسي. رغم ذلك، یجب على األفراد المقیمین في مالجئ المشردین أن یبقوا ھناك، وعلى جمیع نزالء 

ن المالجئ غسل أیدیھم بشكل متكرر وممارسة التباعد االجتماعي. یجب على األشخاص بال مأوى الذین یعیشون في األماك
العامة أو الخیام أو في المركبات أو غیر المحمیین بتاتاً استخدام المراحیض العامة في المدینة ومحطات غسل الیدین الجدیدة 
التي تمت زیادتھا حدیثًا بشكل متكرر، وعلیھم أیًضا ممارسة التباعد االجتماعي. یحث القرار أیًضا المدینة على الحفاظ على 

 لخیام وأن یكون ھناك شخص واحد فقط في كل خیمة.قدم حول ا ۱۲×  ۱۲مسافة 
 

 األنشطة الیومیة

ھل یمكنني مغادرة المنزل لزیارة األصدقاء أو أفراد األسرة في منزل أو وحدة سكنیة أخرى إذا لم تكن ھناك حاجة ماسة أو 
 لم أكن أقوم بنشاط أساسي؟

ال. من أجل سالمتك وسالمتھم، ال یُسمح لك بزیارة األصدقاء أو أفراد العائلة خارج منزلك. علینا التكاتف مع بعضنا البعض 
 من خالل البقاء في المنزل. COVID-19لمكافحة انتشار 

 ھل ما زال بإمكاني الحصول على بریدي والتوصیالت؟

 ي العمل بموجب القرار.نعم. یسمح لخدمات البرید والتوصیل باالستمرار ف

 ھل ال یزال بإمكاني طلب األشیاء التي أحتاجھا عبر اإلنترنت من الشركات وطلب توصیلھا الى منزلي؟

 نعم. یسمح لك القرار باستعمال اإلنترنت لشراء المنتجات وطلب توصیلھا إلى منزلك.

 ھل یمكنني الخروج للحصول على خدمة غسیل المالبس أو القیام بغسلھا؟

 نعم.

 ھل یجب أن أقوم بتخزین الطعام والضروریات مثل ورق التوالیت واألدویة؟

البقالة والصیدلیات  ال. ستظل قادًرا على شراء ھذه المنتجات. ستظل المتاجر التي تبیع المنتجات الضروریة مثل متاجر
المنتجات كما كنت تفعل عادة. ھذا سیضمن وات مفتوحة. یرجى االستمرار في شراء الكمیات العادیة من ھذه ومتاجر الخرد

 وجود ما یكفي للجمیع.

 ؟ماذا لو لم أستطع الخروج من المنزل؟ كیف یمكنني الحصول على المواد والطعام

یرجى االتصال باألصدقاء أو األسرة أو غیرھم ممن تعرفھم والذین یمكنھم تقدیم المساعدة. یُسمح لھؤالء بشراء المواد التي 
 مكنك أیًضا طلب الطعام واللوازم األخرى وطلب توصیلھا إلى منزلك.تحتاجھا. ی
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 ھل یمكنني مغادرة المنزل للذھاب إلى الكنیسة أو الكنیس أو المسجد؟

من خالل  COVID-19ال. من أجل سالمتك وسالمة غیرك من المصلین، علینا التكاتف مع بعضنا البعض لمكافحة انتشار 
كن العبادة توفیر إمكانیة الوصول عن بُعد إلى خدماتھا، مثل رسائل البرید اإللكتروني أو بث البقاء في المنزل. یمكن ألما

 الفیدیوھات أو المؤتمرات عن بعد.

 كیف یمكنني شراء منتجات غیر ضروریة إذا كانت المتاجر مغلقة؟

المنتجات غیر الضروریة من  یمكن طلب معظم المنتجات عبر اإلنترنت وطلب توصیلھا إلى منزلك، وقد تتوفر العدید من
 تجار التجزئة الذین یبیعون المنتجات األساسیة بشكل رئیسي.

 ھل یمكنني الذھاب إلى حانة أو ملھى لیلي أو مسرح؟

 ال، ال یُسمح ألماكن الترفیھ بالعمل.

 ھل یمكنني الذھاب إلى مطعم أو مقھى أو محل قھوة أو محل آیس كریم أو أي مكان آخر یقدم الطعام؟

نعم، ولكن فقط الستالم الطعام. ال یمكنك تناول الطعام أو تناول العشاء أو الشرب داخل المنشأة أو حولھا. یسمح لھذه المرافق 
 أیضا بتوصیل الطعام.

 ھل یمكنني أن أمشي كلبي؟

الكالب ستكون  نعم، لكن تأكد من أنك بعید مسافة ستة أقدام على األقل عن أیة أشخاص ال یقیمون في منزلك. لكن حدائق
 مغلقة.

 ھل یمكنني الذھاب إلى طبیب بیطري أو مستشفى للحیوانات األلیفة إذا كان حیواني األلیف مریًضا؟

 نعم. یرجى االتصال أوال لمعرفة ما إذا كان المرفق البیطري لدیھ أیة قیود علیك االلتزام بھا.

 كیف یمكنني شراء وجبات الطعام؟ —أنا ال أجید الطھو 

المطاعم والمقاھي وشاحنات الطعام والمؤسسات المماثلة على أن تظل مفتوحة لتقدیم وجبات الطعام للعامة عن طریق نشجع 
خدمات التوصیل واالستالم. یمكنك أیًضا شراء األطعمة الجاھزة من محالت البقالة ومحالت السوبر ماركت وأسواق 

 الت المماثلة التي تبیع المواد الغذائیة بالتجزئة.المزارعین المعتمدة والمتاجر الصغیرة وغیرھا من المح

 كیف یمكنني الحصول على وجبات مجانیة أو بأسعار مخفضة لنفسي أو لعائلتي؟

نشجع المدارس ومطابخ الحساء وبنوك الطعام وغیرھا من الكیانات التي تقدم طعاًما أو وجبات مجانیة أو مخفضة السعر 
 دمات. یجب أن تستلم الطعام وتأخذه معك أو تطلب أن یتم توصیلھ إلیك. ال تأكل في المكان.للعامة على مواصلة تقدیم ھذه الخ

 ھل یمكنني القیام بزیارة أطفالي بأمر من المحكمة؟

 نعم. ھذا القرار یعفي السفر بأمر من المحكمة أو ألغراض إنفاذ القانون.
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 عملیات الرعایة الصحیة

و أحد أفراد األسرة بحاجة إلى عنایة طبیة فوریة، ھل یمكنني مغادرة المنزل للذھاب إلى ماذا أفعل إذا مرضت؟ إذا كنت أنا أ
 الطبیب أو المستشفى؟ 

إذا كنت تشعر بالمرض، اتصل بطبیبك أوالً أو بخط التمریض الساخن أو مركز رعایة عاجلة قبل الذھاب إلى المستشفى. ال 
نت تعاني فعلیاً من حالة طارئة. ولكن یمكنك وعلیك طلب المشورة الطبیة تذھب إلى غرفة الطوارئ في أي مستشفى إال إذا ك

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مرضى. إذا لم تكن الحالة طارئة، یرجى االتصال بمقدم الرعایة األولیة الخاص بك لتحدید 
ك في تقییم األعراض إذا كنت قلقًا بشأن الخطوات الالزمة. یمكنك أیًضا التحقق من الموارد المتوفرة عبر اإلنترنت لمساعدت

. علیك مراجعة COVID-19ما إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بـ
ncov/index.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  أو  911لمزید من المعلومات. اتصل بالرقم

 اذھب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من حالة طبیة طارئة.

ھل یمكنني الحصول على وصفاتي الطبیة أو غیرھا من مستلزمات الرعایة الصحیة؟ ھل یمكنني مغادرة المنزل للذھاب إلى 
 الصیدلیة للحصول على دواء بناء على وصفة طبیة؟

یُسمح لمخازن األدویة ومتاجر المستلزمات الطبیة األخرى على العمل. اذا كانت خدمة التوصیل ممكنة، یجب أن تطلب نعم. 
 أن یتم تسلیم أدویة الوصفات الطبیة ومستلزمات الرعایة الصحیة إلى منزلك.

ول" أو "المدمن المجھول") ھل ما زال بإمكاني الذھاب إلى مجموعات العالج من تعاطي المخدرات (مثل "الكحولي المجھ
 أو جلسات االستشارة الجماعیة األخرى؟

نعم. ولكن یجب على جمیع المشاركین في خدمات اإلرشاد الجماعي حضور االجتماعات عن بعد إذا كانوا مجھزین للقیام 
كانت المشاركة عن بُعد بذلك. یجب على المجموعات اجراء الترتیبات الالزمة لتقدیم الدعم عن بعد إلى أقصى حد ممكن. إذا 

غیر ممكنة أو مستحسنة في ظل ھذه الظروف، یمكن عندھا المشاركة شخصیًا شریطة أن یتم االلتزام بمتطلبات التباعد 
أقدام على األقل بین األفراد ووضع عدد محدد  ٦االجتماعي المنصوص علیھا في القرار، بما في ذلك الحفاظ على مسافة 

 من التفاعالت الشخصیة. لحجم المجموعة للتقلیل 

 ھل یمكنني وھل یجب علي التبرع بالدم إذا كنت بصحة جیدة؟

نعم، بنوك الدم ومراكز التبرع بالدم وحمالت التبرع بالدم معفاة مثل غیرھا من عملیات الرعایة الصحیة. إذا كنت بصحة 
إلى التبرع بالدم من قبل األشخاص  ، فإننا نشجعك على التبرع. ھناك حاجة ماسةCOVID-19جیدة ولیس لدیك أعراض 

 األصحاء.

 في المستشفیات؟ ھاتھل یجب إغالق الكافیتریا

ال. تعتبر كافتیریا المستشفى مشمولة باالستثناء الخاص بمرافق الرعایة الصحیة ویمكن أن تبقى مفتوحة. یجب أن یتم ترتیب 
ین األفراد الذین یقومون باستالم أو تناول الطعام في المنشأة كافتیریا المستشفى بحیث یتم ضمان مسافة ستة أقدام على األقل ب

بشكل منفصل. یجب أن تزید كافتیریا المستشفى عملیات التنظیف والتعقیم لتقلیل خطر التعرض وأن تتبع متطلبات التباعد 
مرافق األخرى باألوامر االجتماعي األخرى المحددة في القرار إلى أقصى حد ممكن. یجب أن تلتزم الكافیتریات في جمیع ال

 وعلى وجھ التحدید ، أنھ یمكن استالم الطعام أو توصیلھ، ولكن ال یمكن تناولھ في الكافتیریا. -الواردة في القرار 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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أعمل في مستشفى أو عیادة طبیة، لكنني لست متأكًدا من أنني ضروري. ھل یجب أن أستمر في العمل؟ ماذا لو كنت فوق 
 الستین؟

میع العاملین في المستشفیات والعیادات وأي مؤسسات أخرى تقدم الرعایة الصحیة أو تقدم خدمات لمؤسسات نعم. یمكن لج
الرعایة الصحیة أو توفر المواد الالزمة لمؤسسات الرعایة الصحیة أو تعمل على صیانة عملیات الرعایة الصحیة بجمیع 

 أنواعھا مواصلة العمل.
املین في مجال الرعایة الصحیة ممن ھم فوق سن الستین على التوقف عن الذھاب الى ال ینصح القرار الصحي أو یشجع الع

 العمل.
 

 الرعایة والتعلیم

ھل یمكنني زیارة أعزاء لي في المستشفى، أو دار التمریض، أو مركز تمریض متخصص، أو غیرھا من مرافق الرعایة 
 السكنیة؟

عاًما أو  ۱۸إذا كنت ذاھبًا إلى المستشفى بصحبة قاصر یقل عمره عن بشكل عام، ال. ھناك استثناءات محدودة، مثل ما 
بصحبة شخص یعاني تأخراً في النمو ویحتاج إلى مساعدة. أما بالنسبة لمعظم الحاالت األخرى، فإن القرارات الساریة حالیا 

لمرافق. إذا كنت بحاجة إلى لمسؤول الصحة والمتعلقة بحالة الطوارئ ھذه تحظر أي زیارة غیر ضروریة لھذا النوع من ا
معرفة المزید، یرجى االتصال بالمنشأة التي ترید زیارتھا عبر الھاتف قبل أن تغادر. ندرك أن ھذا أمر صعب، لكنھ ضروري 

 لحمایة موظفي المستشفى والمرضى اآلخرین.

للعنایة بأنفسھم؟ أو صدیق أو  ھل یمكنني مغادرة المنزل لرعایة والدي المسنین أو أصدقائي الذین یحتاجون إلى مساعدة
 فرد من العائلة لدیھ إعاقة؟

نعم. ولكن كن حذًرا للغایة عند تقدیم الرعایة لألشخاص الضعفاء وتأكد من حمایتھم وحمایة نفسك عبر اتباع إرشادات التباعد 
األقل عند اإلمكان، والسعال أو أقدام على  ٦االجتماعي مثل غسل الیدین قبل وبعد، استخدام معقم الیدین والحفاظ على مسافة 

 العطاس في مندیل.

 ماذا أفعل بشأن أطفالي؟ علي أن أعمل.

إذا كنت تعمل في شركة أساسیة، كما ھو موضح في القرار، یمكنك وعلیك أن تستمر في العمل. سیوفر بعض أصحاب العمل 
ساسیة. یمكنك أیًضا توظیف مربیة أو جلیسة والمدارس والمنظمات االجتماعیة خدمات رعایة األطفال لموظفي الشركات األ

 أطفال لتوفیر الرعایة ألطفالك في المنزل.

 إغالق المدارس؟ القرارھل یتطلب ھذا 

أن تتوقف جمیع المدارس عن إعطاء الدروس في المواقع الفعلیة للمدارس داخل المدینة. ال یزال بإمكان  القراریتطلب ھذا 
المدارس توفیر التعلم عن بعد لطالبھا. یسمح لموظفي المدارس الذھاب إلى العمل بغرض توفیر التعلم عن بعد لطالبھم، ولكن 

ناء العمل. یمكن للمدارس أیًضا االستمرار في تقدیم وجبات غداء مجانیة یجب علیھم االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي أث
 وبأسعار مخفضة للطالب لالستالم فقط، وھو ما تقوم بھ العدید من المدارس. 
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 ھل یُسمح لمرافق رعایة األطفال بالعمل؟

ألعمال األساسیة أو الوظائف نعم ، ولكن فقط لرعایة أطفال المالك والموظفین والمتطوعین المتعاقدین لدى شركات ا
الحكومیة األساسیة أو لتنفیذ الحد األدنى من العملیات األساسیة للعمل. أما أطفال الموظفین الغیر معفیین بموجب القرار فیمنع 

 حضورھم دور الحضانة.
 

تزم بھذه الشروط االجباریة أیًضا، یجب على أي مرفق لرعایة األطفال یعمل لخدمة أطفال العاملین في األعمال األساسیة أن یل
 في القرار إلى أقصى حد ممكن:

طفل أو أقل ("ثابتة" تعني أن نفس األطفال االثني عشر  ۱۲. یجب أن تتم رعایة األطفال في مجموعات ثابتة من ۱
 أو أقل یكونون في نفس المجموعة كل یوم).

 . ال یمكن نقل أو تغییر األطفال من مجموعة إلى أخرى.۲
كان یتم االعتناء بأكثر من مجموعة واحدة من األطفال في مرفق واحد، یجب أن تكون كل مجموعة في غرفة . إذا ۳

 منفصلة. یجب أال تختلط المجموعات مع بعضھا البعض.
  . یجب أن یظل مقدمو خدمة رعایة األطفال حصریاً مع مجموعة واحدة من األطفال.٤

 للعمل؟ أنا مربیـ(ة). ھل سأتعرض لمشكلة إذا ذھبت

للمربین ومقدمي خدمات رعایة األطفال الذین یقومون برعایة طفل في  القرارلن تتعرض لمشكلة إذا ذھبت إلى العمل. یسمح  
 منزل الطفل بمواصلة عملھم.

 
 األعمال

 ھل سیُطلب من جمیع الشركات والمتاجر إغالق مكاتبھا ومحالتھا؟

منشآتھا مفتوحة (ونشجع بشدة على إبقائھا مفتوحة) لمواصلة تقدیم الخدمات ال. یسمح لشركات "األعمال األساسیة" أن تبقي 
والمنتجات األساسیة للعامة. یمكن للموظفین مغادرة منازلھم للذھاب إلى ھذه الوظائف. ولكن یتعین على جمیع الشركات ، بما 

د ممكن والطلب فقط من الموظفین الذین ال في ذلك الشركات األساسیة، زیادة عدد الموظفین العاملین من المنزل إلى أقصى ح
 یمكنھم أداء واجباتھم الوظیفیة من المنزل الحضور الى العمل.

یجب على الشركات غیر األساسیة التوقف عن كافة األنشطة في مرافقھا داخل سان فرانسیسكو، باستثناء توفیر الحد األدنى 
مخزون الشركة، والحفاظ على موقع العمل آمنًا ومحمیاً، وضمان  من عملیات الصیانة األساسیة، مثل المحافظة على قیمة

قدرة الموظفین على العمل عن بعد، أو تأمین تسلیم المخزون الحالي إلى المساكن أو الشركات. بخالف ھذه األعمال، یمكن 
 للموظفین العمل من المنزل.

 ما ھي "شركات األعمال األساسیة"؟

 قوم بتعداد "شركات األعمال األساسیة":المقتطف التالي من نص القرار ی
 . عملیات الرعایة الصحیة والشركات التي تقوم بتشغیل البنیة التحتیة األساسیة أو صیانتھا أو إصالحھا؛۱
. متاجر البقالة وأسواق المزارعین المرخصة، وأكشاك منتجات المزارع والمحاصیل، ومحالت السوبر ماركت، ۲

لع المنزلیة، وغیرھا من المؤسسات العاملة في البیع بالتجزئة لألطعمة غیر الجاھزة، وبنوك الطعام، ومحالت الس
واألطعمة المعلبة، والسلع الجافة، والمشروبات غیر الكحولیة، والفواكھ والخضروات الطازجة، واحتیاجات 

تجات االستھالكیة المنزلیة الحیوانات األلیفة، واللحوم الطازجة واألسماك والدواجن، وكذلك المنتجات الصحیة والمن
الالزمة للنظافة الشخصیة أو قابلیة السكن أو الصرف الصحي أو تشغیل المساكن. تشمل األعمال المدرجة في ھذه 
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) المؤسسات التي تبیع أنواعاً متعددة من المنتجات بشرط أن تؤمن كمیة معتبرة من المنتجات ۲الفقرة الفرعیة (
 قرة الفرعیة، مثل متاجر الخمور التي تبیع أیًضا كمیة معتبرة من األطعمة؛األساسیة كما حددتھا ھذه الف

 . عملیات انتاج الغذاء، بما في ذلك الزراعة وتربیة المواشي والدواجن وصید األسماك؛۳
. الشركات التي توفر الطعام والمأوى والخدمات االجتماعیة وغیرھا من ضرورات الحیاة لألفراد المحرومین ٤

 اقتصادیًا أو المحتاجین؛
 . عملیات البناء ولكن فقط ضمن األنواع المذكورة في ھذه الفقرة الفرعیة أدناه:٥

 المشاریع الالزمة على الفور لصیانة أو تشغیل أو إصالح البنیة التحتیة األساسیة؛ -
المشاریع المرتبطة بعملیات الرعایة الصحیة، بما في ذلك إنشاء أو توسیع عملیات الرعایة الصحیة،  -

 ؛COVID-19شریطة أن یكون ھذا البناء مرتبًطا بشكل مباشر باالستجابة الى 
ددة المساكن میسورة التكلفة أو التي ستكون مقیدة بالدخل، بما في ذلك المشاریع متعددة الوحدات أو متع -

 ٪ على األقل من الوحدات المقیدة بالدخل۱۰االستخدامات التي تحتوي على 
مشاریع األشغال العامة إذا تمت تسمیتھا بشكل خاص كوظیفة حكومیة أساسیة من قبل ادارة المدینة  -

 بالتشاور مع مسؤول الصحة؛
 المالجئ والمساكن المؤقتة، ولكن ذلك ال یشمل الفنادق والموتیالت. -
مشاریع الالزمة بشكل فوري لتقدیم خدمات ضروریة غیر تجاریة لألفراد بال مأوى، والمسنین، ال -

 واألشخاص المحرومین اقتصادیا، وذوي االحتیاجات الخاصة؛
عملیات البناء الضروریة لضمان ترك مواقع البناء الحالیة التي یجب إغالقھا بموجب ھذا القرار آمنة  -

 الضروري التمام ذلك؛ ووسلیمة، ولكن فقط بالقدر 
عملیات البناء أو اإلصالح الضروریة لضمان أن المساكن والمباني التي تحتوي على شركات أعمال  -

أساسیة آمنة وصحیة وصالحة للسكن إذا كانت الحالة سیئة لدرجة ال یمكن معھا حقیقة تأخیر ھذا البناء أو 
 اإلصالح؛ 

 ن الخدمات اإلعالمیة؛. الصحف والتلفزیون واإلذاعة وغیرھا م٦ 
. محطات الوقود وقطع السیارات، وتصلیح السیارات (بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، السیارات ۷

والشاحنات والدراجات الناریة ودراجات الرجل اآللیة)، ووكالء السیارات، ولكن فقط لغرض توفیر خدمات تأمین 
" عملیات ۷لبیع أو غسیل السیارات). ال تقید ھذه الفقرة الفرعیة " قطع السیارات وتصلیح السیارات (ولیس مثالً 

 شراء السیارات عبر اإلنترنت إذا كان سیتم تسلیمھا إلى مكان سكني أو الى شركة أعمال أساسیة؛
 . محالت تصلیح وقطع غیار الدراجات؛۸ 
 . البنوك والمؤسسات المالیة ذات الصلة؛۹ 

ن المعامالت السكنیة (بما في ذلك اإلیجارات، وعقود االیجار، ومبیعات المنازل)، . مقدمو الخدمات الذین ینجزو۱۰
بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، وكالء العقارات ووكالء الضمان وكتاب العدل وشركات الملكیة، شریطة 

فتراضي غیر ممكن، عن أن تتم المواعید وغیرھا من مشاھدة السكن بطریقة افتراضیة فقط أو، إذا كان العرض اال
طریق میعاد بحیث أال یزید العدد عن زائرین اثنین یقیمان في نفس المنزل أو الوحدة السكنیة لكل میعاد وشخص 

 واحد یعرض الوحدة (باستثناء أنھ ال یُسمح بالزیارات الشخصیة إذا كان ھناك شخص ال یزال مقیًما في المسكن)؛ 
 وات؛. محالت الخرد۱۱
والكھربائیون ومختصو المبیدات وغیرھم من مقدمي الخدمات الذین یقدمون الخدمات الضروریة  . السباكون۱۲

للحفاظ على قابلیة السكن والصرف الصحي وتشغیل المساكن واألعمال األساسیة، ولكن لیس ألغراض كمالیة أو 
 أغراض أخرى؛

و األشجار ومھندسو الحدائق، والبستانیون ومحترفو الخدمات المماثلة، ولكن فقط إلى الحد المطلوب ی. اختصاص۱۳
والضروري للحفاظ على قابلیة السكن أو الصرف الصحي أو تشغیل األعمال التجاریة أو المساكن، أو سالمة 
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ر لمنع خطر معین)، ولیس ألغراض المقیمین أو الموظفین أو العامة (مثل السالمة من الحرائق أو تقلیم األشجا
 تجمیلیة أو أغراض أخرى (مثل الصیانة)؛

 . الشركات التي تقدم خدمات البرید والشحن، بما في ذلك صنادیق مكتب البرید؛۱٤
بما في ذلك المدارس بجمیع مراحلھا (من الروضة حتى الصف الثاني عشر) والكلیات  -. المؤسسات التعلیمیة ۱٥

بھدف تسھیل التعلم عن بعد أو أداء الوظائف األساسیة، شریطة الحفاظ على  -یة والخاصة والجامعات الحكوم
 التباعد االجتماعي بمسافة ستة أقدام لكل شخص إلى أقصى حد ممكن؛

 . محالت غسیل المالبس والتنظیف الجاف ومقدمو خدمات غسیل المالبس؛۱٦
، ولكن فقط لخدمات التوصیل أو الطلبات الخارجیة. یمكن . المطاعم والمرافق األخرى التي تعد وتقدم الطعام۱۷

للمدارس والكیانات األخرى التي تقدم عادةً خدمات طعام مجانیة للطالب أو أفراد من العامة االستمرار في القیام 
 یسمح بذلك بموجب ھذا القرار بشرط أن یتم توفیر الطعام للطالب أو أفراد العامة بطریقة االستالم واألخذ فقط. ال

المدارس والكیانات األخرى التي تقدم خدمات الطعام بموجب ھذا اإلعفاء بالسماح بتناول الطعام في موقع تقدیمھ، أو 
 في أي مكان تجمع آخر فیھا؛

. مقدمو خدمات الجنازات وحفظ الموتى والمقابر والمحارق بالقدر الالزم فقط لنقل وإعداد ومعالجة الجثث أو ۱۸
 الرفات؛

شركات التي تزود شركات أساسیة أخرى بالدعم أو المواد الالزمة لھا للعمل، ولكن فقط بغرض دعم أو تقدیم . ال۱۹
ھذه الخدمات لشركات األعمال األساسیة. ال یجوز استخدام ھذا اإلعفاء كذریعة لالنخراط في خدمات البیع للعامة 

 من واجھات متاجر البیع بالتجزئة؛
ظیفتھا األساسیة شحن أو توصیل مواد البقالة أو الطعام أو غیرھا من السلع مباشرة إلى . الشركات التي تعتبر و۲۰

المساكن أو الشركات. ال یجوز استخدام ھذا اإلعفاء للسماح بتصنیع أو تجمیع أي منتجات غیر أساسیة أو لوظائف 
 أخرى غیر تلك الالزمة لتشغیل عملیات التوصیل؛

جرة، وشركات تأجیر السیارات، وخدمات مشاركة الرحالت (بما في ذلك . شركات الطیران، وسیارات األ۲۱
الدراجات والدراجات الناریة المشتركة)، وغیرھا من مقدمي خدمات وسائل النقل الخاصة الذین یقدمون خدمات نقل 

 ضروریة لألنشطة األساسیة وغیرھا من األغراض النصوص علیھا صراحة في ھذا القرار؛
 یة المنزلیة لكبار السن والبالغین واألطفال والحیوانات األلیفة؛. خدمات الرعا۲۲
 . المرافق السكنیة ومالجئ لكبار السن والبالغین واألطفال؛۲۳
. الخدمات االختصاصیة، مثل الخدمات القانونیة أو كتابة العدل أو خدمات المحاسبة عند احتیاجھا للضرورة ۲٤

 اختیاریة وفقاً للقانون؛ للمساعدة في التزام أنشطة مطلوبة وغیر
 . خدمات مساعدة األفراد في العثور على فرص عمل لدى شركات األعمال األساسیة؛۲٥
 . مقدمو خدمات النقل التي تسھل نقل المساكن أو األعمال التي یسمح بھا ھذا القرار؛۲٦
طوعین والمتعاقدین لدى شركات . مرافق رعایة األطفال التي تقدم الخدمات التي تمّكن المالك والموظفین والمت۲۷

األعمال األساسیة أو الوظائف الحكومیة األساسیة من العمل على النحو المسموح بھ. ال یسمح ألطفال المالك 
والموظفین والمتطوعین والمتعاقدین غیر المعفیین بموجب ھذا القرار بالحضور الى مرافق رعایة األطفال. یجب أن 

 لى أقصى حد ممكن وفق الظروف التالیة:تعمل مرافق رعایة األطفال إ
طفالً أو أقل ("ثابتة" تعني أن نفس االثني عشر  ۱۲یجب أن تتم رعایة األطفال في مجموعات ثابتة من  -

 طفل أو أقل یبقون في نفس المجموعة كل یوم).
 ال یسمح بانتقال األطفال من مجموعة إلى أخرى. -
واحدة من األطفال في منشأة واحدة، یجب أن تكون كل مجموعة إذا كان یتم االعتناء بأكثر من مجموعة  -

 في غرفة منفصلة. یجب أال تختلط المجموعات مع بعضھا البعض.
 یبقى مقدمو خدمة رعایة األطفال مع مجموعة واحدة من األطفال فقط.  -
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 الشركة الخاصة بي؟ماذا لو كان عملي ال یعتبر شركة أعمال أساسیة؟ ھل یتطلب ھذا القرار إغالق منشآت 

 نعم، یتطلب ھذا القرار ذلك، باستثناء "الحد األدنى من العملیات األساسیة" التالیة، والمحددة في المقتطف التالي من القرار:
 

. الحد األدنى من األنشطة الضروریة للحفاظ على قیمة الممتلكات والمنشآت التجاریة الخاصة بالشركة وحمایتھا؛ ۱
المة والصرف الصحي؛ وتقدیم معامالت رواتب الموظفین واستحقاقاتھم؛ تأمین خدمة توصیل ضمان األمن والس

 المخزون الموجود بشكل مباشر إلى المساكن أو الشركات؛ والوظائف المتعلقة بھذا؛ و
. الحد األدنى من األنشطة الضروریة لتیسیر قدرة مالكي وموظفي ومتعاقدي ھذه الشركات على االستمرار في ۲
 لعمل عن بُعد من مساكنھم، وضمان قدرة الشركة على تقدیم خدماتھا عن بُعد. ا

بخالف المحافظة على الحد األدنى من العملیات األساسیة، یمكن للموظفین لدیك العمل عن بُعد من مساكنھم فقط. 
ر، بما في ذلك یجب على أي موظف موجود في الموقع أن یلتزم بصرامة بمتطلبات التباعد االجتماعي في القرا

لم یكن ذلك متوافقاً مع مستلزمات العمل)، وغسل الیدین  إذاالمحافظة على مسافة ستة أقدام من بعضھم البعض (اال 
ثانیة على األقل أو باستخدام معقم فعال للیدین، وبتغطیة السعال والعطاس،  ۲۰بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 

 لھم اذا كان أحدھم مریًضا بالحمى أو السعال.وتجنب أي تفاعل اجتماعي خارج مناز

أنا أعمل لدى شركة تكنولوجیا كبیرة تقدم منتجات وخدمات یحتاجھا العامة للوصول إلى خدمات ضروریة. ھل سیتم إغالق 
 شركتي بالكامل؟

اب إلى العمل في ال، لكن یجب على معظم موظفي ھذه الشركات العمل من المنزل. الموظفون الوحیدون الذین یمكنھم الذھ
) ۲) الموظفون المطلوبون للحفاظ على الحد األدنى من العملیات األساسیة الموضحة في القرار؛ أو (۱ھذه الشركات ھم: (

الموظفون الذین یحتاجون للعمل في الموقع لتشغیل البنیة التحتیة األساسیة أو صیانتھا أو إصالحھا (أي البنیة األساسیة المحلیة 
لعالمیة األساسیة لإلنترنت وخدمات الحوسبة والبنیة التحتیة للشركة واالتصاالت والخدمات المجتمعیة المستندة والوطنیة وا

 الى االنترنت) والذین ال یستطیعون أداء عملھم من المنزل.
لمحافظة یجب على أي موظف موجود في الموقع أن یلتزم بصرامة بمتطلبات التباعد االجتماعي في القرار، بما في ذلك ا

على مسافة ستة أقدام من بعضھم البعض (اال اذا لم یكن ذلك متوافقاً مع مستلزمات العمل)، وغسل الیدین بالماء والصابون 
ثانیة على األقل أو باستخدام معقم فعال للیدین، وبتغطیة السعال والعطاس، وتجنب أي تفاعل اجتماعي  ۲۰بشكل متكرر لمدة 

 ھم مریًضا بالحمى أو السعال.خارج منازلھم اذا كان أحد

 أن تتوقف الشركات عن العمل الذي یعتبر ضروریاً لنظام الرعایة الصحیة لدینا؟ القرارھل یتطلب 

ال. یستثني القرار أي شركة تقوم بعمل یتعلق بتقدیم خدمات الرعایة الصحیة، بما في ذلك المستشفیات والعیادات ومواقع 
وأطباء األسنان والصیدلیات وبنوك الدم وحمالت التبرع بالدم وشركات األدویة والتكنولوجیا الحیویة  COVID-19اختبار 

وغیرھا من مرافق الرعایة الصحیة ومزّودي خدمات الرعایة الصحیة بالمواد والمعدات ومقدمي خدمات الرعایة الصحیة 
 یع خدمات الرعایة الصحیة المقدمة للحیوانات. المنزلیة ومقدمي خدمات الصحة العقلیة والرعایة البیطریة وجم

 ھل یُسمح للمنظمات غیر الربحیة بمواصلة العمل؟

نعم، إذا كانت تقدم خدمات أساسیة كما یصفھا القرار. یشمل ھذا المنظمات غیر الربحیة التي تقدم خدمات تشغیل مخازن 
ات الحیویة. ال یمكن للمنظمات غیر الربحیة التي ال تقدم الطعام، وتوفیر السكن لمن ھم بال مأوى، وتوفیر غیرھا من الخدم

خدمات أساسیة االستمرار في تشغیل مرافقھا، باستثناء توفیر الحد األدنى من العملیات األساسیة، مثل الحفاظ على قیمة 
كن أو الشركات وضمان المخزون لدیھا، والحفاظ على موقع العمل آمنًا ومحمیاً، أو تأمین تسلیم المخزون الحالي إلى المسا

 قدرة الموظفین على العمل عن بعد. یمكن لجمیع الموظفین العمل عن بعد من مساكنھم. 
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لم یكن االتصال الوثیق ضرورًیا لعملھم، یجب على كافة الموظفین االلتزام بصرامة بمتطلبات التباعد االجتماعي في  إذا
القرار، بما في ذلك المحافظة على مسافة ستة أقدام من بعضھم البعض (اال اذا لم یكن ذلك متوافقاً مع مستلزمات العمل)، 

ثانیة على األقل أو باستخدام معقم فعال للیدین، وبتغطیة السعال  ۲۰ر لمدة وغسل الیدین بالماء والصابون بشكل متكر
والعطاس، وتجنب أي تفاعل اجتماعي خارج منازلھم اذا كان أحدھم مریًضا بالحمى أو السعال. الى ذلك، ال یمكن للموظفین 

 التواجد في مواقع االختبار الخاصة بك.

 شركتي في منشأتھا أساسیاً والجزء اآلخر غیر أساسي؟ماذا لو كان جزء من العمل الذي تقوم بھ 

یجب على الشركات التي تتضمن مكوناً من األعمال األساسیة في مرافقھا جنبًا إلى جنب مع المكونات غیر األساسیة تقلیص 
في عملك  ٪ من القدرة التصنیعیة۲۰عملیاتھا الشخصیة إلى مكون األعمال األساسیة فقط. على سبیل المثال، إذا كانت 

٪ من القدرة اإلنتاجیة مخصصة للمنتجات غیر األساسیة، یسمح لك أن تشغل نسبة الـ ۸۰مخصصة للمنتجات األساسیة، و
٪ فقط. االستثناء الوحید لھذه القاعدة ھو أن شركات البیع بالتجزئة التي تبیع كمیة معتبرة من المنتجات األساسیة مثل ۲۰

یة واألدوات المنزلیة یمكنھا أن تبقي متاجر التجزئة مفتوحة بكاملھا حتى إذا كانت بعض الطعام ومستلزمات النظافة الشخص
 المنتجات التي تبیعھا غیر أساسیة.

لدي متجر كبیر یبیع بعض المالبس باإلضافة إلى منتجات البقالة ومستلزمات النظافة الشخصیة. ھل یمكنني فتح الجزء 
 الذي یبیع المالبس في متجري؟

 ا كان متجرك یبیع كمیة معتبرة من البقالة ومنتجات النظافة، فیمكنك إبقاء متجرك بأكملھ مفتوًحا.نعم. إذ

أنا أدیر متجًرا یبیع السلع غیر األساسیة بشكل رئیسي، ولكنھ یبیع أیًضا كمیة صغیرة من السلع األساسیة مثل الطعام 
 للعمالء في واجھة متجري؟ومستلزمات النظافة. ھل یمكنني االستمرار في بیع المنتجات 

ال. إذا كنت ال تبیع كمیة كبیرة من السلع مثل الطعام أو مستلزمات النظافة أو منتجات التنظیف، فال یمكنك إبقاء واجھة 
المتجر مفتوحة. یمكن لمتجرك توصیل المواد مباشرة إلى مساكن العمالء. بخالف ذلك، یسمح لك فقط بالمحافظة على الحد 

 عملیات األساسیة، مثل أمن المتجر وحمایة مخزونك.األدنى من ال

 ھل یمكن أن تستمر محالت إصالح الدراجات الھوائیة في العمل؟

نعم، یتم التعامل مع محالت إصالح الدراجات على أنھا أعمال أساسیة (مثل محالت إصالح السیارات) ألنھا ضروریة 
 لتسھیل السفر األساسي.

 تقدیم خدمات النظافة للشركات؟ ھل یمكن لشركتي االستمرار في

 نعم، یُسمح بخدمات النظافة ألنھا ضروریة للصحة والصرف الصحي.

 ھل یمكن أن تظل متاجر البقالة وأسواق المزارعین وغیرھا من متاجر بیع الطعام بالتجزئة مفتوحة؟

ومحالت السوبر ماركت وبنوك الطعام نعم. نشجع متاجر البقالة وأسواق المزارعین المعتمدة وأكشاك المزارع والمحاصیل 
ومتاجر البقالة الصغیرة وغیرھا من متاجر التجزئة التي تبیع المواد الغذائیة والمشروبات غیر الكحولیة على البقاء مفتوحة 

ئة في لتوفیر المواد الغذائیة ومستلزمات الحیوانات األلیفة للعامة. عند زیارة ھذه األماكن، یجب علیك مساعدة بائع التجز
المحافظة على متطلبات التباعد االجتماعي، بما في ذلك أثناء التسوق والوقوف في الطابور. كما یُطلب من أصحاب المتاجر 

 إعداد ونشر وتنفیذ بروتوكول للتباعد االجتماعي.
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 ھل یمكنني تشغیل متجر المنتجات الكحولیة الخاص بي؟

ان یبیع أیًضا كمیة كبیرة من المنتجات مثل الطعام أو أدوات التنظیف المنزلیة یمكنك إبقاء متجر منتجات كحولیة مفتوًحا إذا ك
 مساًء. ۸أو مستلزمات النظافة الشخصیة. بموجب قرار الطوارئ الصادر عن العمدة، یجب إغالق ھذه المتاجر قبل الساعة 

 تجزئة اآلخرین. ھل علّي أن أغلق؟أنا أعمل في مجال تصنیع األغذیة التي أمد بھا محالت البقالة وتجار الطعام بال

ال، الشركات التي توفر السلع الغذائیة والوجبات المعدة مسبقاً لمحالت البقالة وتجار الطعام بالتجزئة ھي شركات أساسیة 
 ویمكنھا االستمرار في العمل.

 فتوحة؟ھل یمكن أن تظل المستودعات ومراكز التوزیع التي توفر مواداً لشركات األعمال األساسیة م

نعم، ولكن فقط بقدر ما تدعم أو تزود فیھ تلك الشركات األساسیة. یجب أن تقلل المستودعات ومراكز التوزیع من عدد 
 الموظفین في الموقع وأن تلتزم بصرامة بجمیع متطلبات التباعد االجتماعیة في القرار.

غالب، ولكننا نبیع أیًضا بعض السلع التي تحتاجھا الشركات أنا أدیر متجًرا كبیًرا للبیع بالتجزئة لبیع سلع غیر أساسیة في ال
األساسیة لتستمر في عملھا. ھل یمكنني ابقاء متجر البیع بالتجزئة الخاص بي مفتوًحا باعتباره نشاًطا تجاریًا أساسیًا یوفر 

 مواد لشركات أساسیة أخرى؟

 فقطاإلمدادات التي تحتاجھا للعمل أن تظل مفتوحة  ال، یمكن للشركات التي تزود الشركات األساسیة األخرى بالدعم أو
 لغرض تزوید تلك الشركات األساسیة. ال یمكن ابقاء ھذه المتاجر مفتوحة لمواصلة خدمة المبیع للعامة في واجھاتھا. 

 ماذا ان لم أكن مریضاً وأرید الذھاب للعمل في مكان فعلي في سان فرانسیسكو؟

القرار، ال یمكنك الذھاب إلى العمل في مكان فعلي حتى إذا كنت ترید ذلك. یمكنك العمل من لم یكن عملك مستثنى بموجب  إذا
 المنزل ضمن أي عمل إذا سمح لك صاحب العمل بذلك وإذا كان عملك یمكن اتمامھ من المنزل.

 ھل یمكن لشركتي توصیل األشیاء إلى منازل األشخاص؟ -أدیر شركة طلب إغالقھا 

غیر األساسیة المحافظة على الحد األدنى من عملیاتھا األساسیة. ویشمل ذلك إجراء عملیات تسلیم نعم، یمكن للشركات 
 المخزون الحالي لمنازل األشخاص.

 ھل یمكن أن تستمر خدمات العنایة بالحدائق والمناظر الطبیعیة؟

للحفاظ على قابلیة السكن أو الصرف  ال یمكن أن تستمر خدمات التشجیر والمناظر الطبیعیة والبستنة إال إذا كانت ضروریة
الصحي أو تشغیل الشركات أو المساكن أو سالمة المقیمین أو الموظفین أو العامة (مثل السالمة من الحرائق أو تقلیم األشجار 

 لمنع وقوع خطر معین). أما خدمات تنسیق الحدائق لألغراض التجمیلیة أو الصیانة العامة فیجب أن تتوقف. 

 مال الخدمة المنزلیة االستمرار في تقدیم خدماتھم؟ھل یمكن لع

یمكن لعمال الخدمة المنزلیة االستمرار في تقدیم الخدمات للمنازل إذا كانت ضروریة للصحة أو السالمة أو الصرف الصحي 
المثال،  أو التشغیل الضروري للمنزل. ھذا یعني أن خدمات السباكة، ومكافحة الحشرات، والصیانة الضروریة (على سبیل

إلصالح تسرب میاه أو أسالك معیبة) بشكل عام، أو مثلھا من الخدمات الالزمة للحفاظ على منزل آمن وصحي مسموح بھا. 
أما الخدمات التجمیلیة البحتة أو غیرھا من الخدمات المنزلیة غیر الضروریة للصیانة العامة فال یسمح لھا باالستمرار ویجب 
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ات الرعایة المنزلیة لألطفال والبالغین وكبار السن والحیوانات األلیفة باالستمرار بموجب ھذا تأجیلھا. یُسمح أیًضا لخدم
 القرار.

 ماذا لو كانت لدي حالة طارئة تستلزم خدمات أو معدات في منزلي، في مجال السباكة أو الكھرباء؟

وتقدیم الخدمات للعامة طالما أنھا ضروریة یمكن لمقدمي خدمات السباكة والكھرباء ومبیدي الحشرات االستمرار في العمل 
للحفاظ على منزل صالح للسكن وصحي ووظیفي. یمكنك االتصال بمدیر المبنى أو أحد مزودي الخدمة، أو یمكنك أیًضا 

 زیارة متجر المعدات الخاص بك اذا كنت بحاجة لمساعدة في اصالح المشكلة بنفسك.

دة المساكن شخصیا؟ أو إذا كنت قد اشتریت منزًال للتو، ھل یمكنني القیام ھل یمكن لوكالء العقارات تقدیم خدمة مشاھ
 بزیارة مشاھدة للمنزل مع الوكیل أو البائع؟

بشكل عام، ال. یعد وكالء العقارات ووكالء الضمان ومقدمو الخدمات اآلخرون الذین یسھلون المعامالت السكنیة مثل مبیعات 
سیین، ولكن یجب أن تتم جمیع المواعید والمشاھدات افتراضیاً (عبر الفیدیو أو البث المنازل واستئجار الشقق عاملین أسا

المباشر). فقط في حال كان العرض االفتراضي غیر ممكن، یمكن للمشاھدات الشخصیة أن تتم عن طریق موعد مسبق بحیث 
ارات واحد فقط یعرض الوحدة. ال یُسمح أن ال یزید عدد الزوار عن اثنین في نفس الوقت یقیمان في نفس المنزل، ووكیل عق

 بالعروض الشخصیة أو المشاھدات اذا كان ھناك شخص ال یزال مقیماً في المكان المرجو مشاھدتھ.

 ھل یستطیع كتاب العدل مواصلة العمل؟

 نعم.

 ھل یمكن لشركات تأمین حقوق الملكیة االستمرار في العمل؟

 نعم.

 ھل یُسمح لموزعات القنب بالعمل؟

. ألن القنب لھ العدید من األغراض الطبیة وھو عالج طبي أساسي للعدید من سكان المدینة، یُسمح لموزعات القنب بالبقاء نعم
مفتوحة، ولكن فقط للتسلیم أو االستالم. یجب أن ال تسمح موزعات القنب باستخدام منتجاتھا أو استھالكھا في الموقع. إضافة 

ن وإلى موزعات القنب الستالم المنتجات، فإننا نشجع األفراد بشدة على طلب توصیل إلى ذلك، ولو أنھ یُسمح بالسفر م
منتجات القنب إلى منازلھم بدالً من الذھاب الستالمھا من الموزعة. إذا كان االستالم في المتجر مطلوبًا، فإنھ یجب إلى أقصى 

بما في ذلك الحفاظ على مسافة ستة أقدام للموظفین حد ممكن أن تلتزم الموزعات وقاصدوھا بمتطلبات التباعد االجتماعي، 
 وأفراد العامة، وكذلك أي عمالء یقفون في الطابور.

 ھل یمكن شراء القنب ألغراض ترفیھیة على أساس "االستالم"؟

 .نعم، رغم أننا نشجع المستفیدین بشدة على طلب توصیل منتجات القنب إلى منازلھم بدالً من الذھاب للموقع الستالمھا

 ھل یمكنني طلب توصیل القنب إلى منزلي؟

نعم. یسمح القرار للشركات بتسلیم المنتجات إلى مساكن األشخاص، ویشجع قرار صحي منفصل األشخاص على الحصول 
 على ھذه المنتجات عن طریق خدمات التوصیل.
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 ھل یمكن لبائعي السیارات بیع السیارات عبر اإلنترنت وتسلیمھا إلى منازل الناس؟

عم. یسمح القرار للشركات بتسلیم المنتجات إلى مساكن األشخاص. لكن ال یسمح لبائعي السیارات ببیعھا أو استئجارھا ن
 شخصیًا.

 ھل یمكنني الذھاب إلى العمل؟ -أنا أعمل في مقبرة 

 نعم، تعتبر المقابر جزءاً من البنیة التحتیة األساسیة.

 الجثث بمواصلة العمل؟ھل یُسمح لمقدمي خدمات الجنائز وحافظات 

نعم، یمكن لمقدمي خدمات الجنائز وحافظات الجثث االستمرار في العمل بالقدر الضروري لنقل أو إعداد أو معالجة الرفات. 
ھذا یعني أن أي موظف ضروري لنقل و / أو تحضیر و / أو معالجة جثة معینة یمكنھ االستمرار في التوجھ الى ھذه المرافق 

 للقیام بعملھ.
 

 البناء والبنیة التحتیة األساسیة

 ھل یسمح لمشاریع البناء التجاریة المضي قدما؟

 من مشاریع البناء بالمضي قدما: فقطلألنواع التالیة  القراریسمح 
 . المشاریع الالزمة على الفور لصیانة أو تشغیل أو إصالح البنیة التحتیة األساسیة؛۱
. المشاریع المرتبطة بعملیات الرعایة الصحیة، بما في ذلك إنشاء أو توسیع عملیات الرعایة الصحیة، شریطة أن یكون ھذا ۲

 ؛COVID-19البناء مرتبًطا بشكل مباشر باالستجابة الى 
متعددة االستخدامات التي . المساكن میسورة التكلفة أو التي ستكون مقیدة بالدخل، بما في ذلك المشاریع متعددة الوحدات أو ۳

 ٪ على األقل من الوحدات المقیدة بالدخل۱۰تحتوي على 
. مشاریع األشغال العامة إذا تمت تسمیتھا بشكل خاص كوظیفة حكومیة أساسیة من قبل ادارة المدینة بالتشاور مع مسؤول ٤

 الصحة؛
 . المالجئ والمساكن المؤقتة، ولكن ذلك ال یشمل الفنادق والموتیالت.٥
. المشاریع الالزمة بشكل فوري لتقدیم خدمات ضروریة غیر تجاریة لألفراد بال مأوى، والمسنین، واألشخاص المحرومین ٦

 اقتصادیا، وذوي االحتیاجات الخاصة؛
. عملیات البناء الضروریة لضمان ترك مواقع البناء الحالیة التي یجب إغالقھا بموجب ھذا القرار آمنة وسلیمة، ولكن فقط ۷

 بالقدر الضروري التمام ذلك؛ و
. عملیات البناء أو اإلصالح الضروریة لضمان أن المساكن والمباني التي تحتوي على شركات أعمال أساسیة آمنة وصحیة ۸

 وصالحة للسكن إذا كانت الحالة سیئة لدرجة ال یمكن معھا حقیقة تأخیر ھذا البناء أو اإلصالح؛

 ھل یمكنني مغادرة المنزل للذھاب إلى العمل؟ -أساسیة أنا أعمل في مؤسسة بنیة تحتیة 

لصیانة البنیة التحتیة األساسیة أو تشغیلھا أو إصالحھا. البنیة  ضرورًیا على الفورنعم، إذا كان المشروع الذي تعمل علیھ 
وتكریر النفط والطرق التحتیة األساسیة تعني المطارات والمرافق (بما في ذلك المیاه والصرف الصحي والغاز والكھرباء) 

والطرق السریعة ووسائل النقل العام ومرافق النفایات الصلبة (بما في ذلك مرافق الجمع واإلزالة والتخلص والمعالجة) 
والمقابر وأماكن حفظ الجثث ومحارق الجثث وأنظمة االتصاالت (بما في ذلك توفیر البنیة التحتیة األساسیة المحلیة والوطنیة 

 نترنت وخدمات الحوسبة، والبنیة التحتیة الدارة األعمال، واالتصاالت، والخدمات المعتمدة على الشبكة).والعالمیة لإل
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ھل یمكن لشركتي توسیع مركز البیانات الذي یضم خوادم الكمبیوتر لضمان قدرتنا على المحافظة على مستویات الخدمة 
 الحالیة خالل فترة تزاید الطلب؟

 للحفاظ على تشغیل البنیة التحتیة األساسیة للكمبیوتر أو اإلنترنت. ضرورًیا على الفورء نعم، إذا كان ھذا البنا

 ھل یمكن لشركتي االستمرار في بناء منشأة للرعایة الصحیة؟

، مثل إنشاء أو توسیع عملیات COVID-19باالستجابة الى  مرتبًطا بشكل مباشرنعم، إذا كان بناء مرفق الرعایة الصحیة 
 .COVID-19لصحیة الالزمة مباشرةً لتوفیر الرعایة الصحیة المتعلقة بـ الرعایة ا

 أنا أدیر شركة إنشاءات تبني مساكن بأسعار معقولة وأسعار السوق. ھل یمكننا االستمرار في بناء وحدات جدیدة؟

 بناء أنواع المساكن التالیة: فقطیمكنك 
بالدخل، بما في ذلك المشاریع متعددة الوحدات أو متعددة . المساكن میسورة التكلفة أو التي ستكون مقیدة ۱

 ٪ على األقل من الوحدات المقیدة بالدخل۱۰االستخدامات التي تحتوي على 
. مشاریع األشغال العامة إذا تمت تسمیتھا بشكل خاص كوظیفة حكومیة أساسیة من قبل ادارة المدینة بالتشاور مع ۲

 مسؤول الصحة؛
 المؤقتة، ولكن ذلك ال یشمل الفنادق والموتیالت. . المالجئ والمساكن۳
. المشاریع الالزمة بشكل فوري لتقدیم خدمات ضروریة غیر تجاریة لألفراد بال مأوى، والمسنین، واألشخاص ٤

 المحرومین اقتصادیا، وذوي االحتیاجات الخاصة؛
ل الضروري للتأكد من ترك مواقع البناء الحالیة ) العم۱بخالف ذلك، ال یمكنك مواصلة بناء مساكن بسعر السوق، باستثناء (
) العمل في أعمال البناء أو اإلصالح الالزمة لضمان ۲الخاصة بك بطریقة آمنة ومحمیة أثناء إغالقھا وفقًا لھذا القرار؛ أو (

 الً للتأجیل الى وقت آخر.أن یكون السكن الحالي بسعر السوق آمنًا وصحًیا وقابالً للسكن إذا لم یكن ھذا البناء أو اإلصالح قاب

 لدي مقاول من المقرر أن یبدأ اعادة تصمیم األسبوع المقبل. ھل یمكنني المضي قدما في ھذا المشروع؟

یجب علیك تأجیل إعادة التصمیم أو مشروع التجدید اال اذا كان ضروریاً البقاء منزلك أو جعلھ مكاناً آمناً وصحیاً وقابالً 
 بشكل معقول.للسكن وال یمكن تأخیره 

 أنا في منتصف مشروع إعادة تصمیم. ھل یمكن أن یستمر مشروع البناء الخاص بي؟

یمكن أن تستمر مشاریع إعادة التصمیم السكنیة التي تم استكمالھا جزئًیا إذا كان تأخیر االنتھاء سیشكل خطًرا على السالمة أو 
 إلقامة؛ أما بخالف ذلك فیجب تأجیلھا.األمن أو الصرف الصحي للسكان أو یؤثر على قابلیة السكن ل

لدي مشروع بناء سیتعرض للضرر إذا لم أكمل العمل علیھ. ھل یمكنني إكمال المشروع إذا لم یكن مرتبًطا بمعاییر توفیر 
 الرعایة الصحیة أو اإلسكان أو البنیة التحتیة األساسیة؟

أثناء إیقاف تشغیلھ وفقًا لھذا القرار. ھذا یشمل إرسال الموظفین یمكنك العمل على الموقع فقط لضمان أنھ سیكون آمناً ومحمیاً 
إذا كان ذلك  فقطإلى موقع البناء لتأمین المكان والتأكد من أنھ لن یتعرض ألضرار. یمكنك متابعة البناء في المشروع 

ضروریاً لمنع تلف المشروع، مثل استكمال السقف مثالً أو التأكد من وجود صرف میاه مناسب بعد االنتھاء من أعمال 
 التدرج.

 عمل شركتي الرئیسي ھو تصنیع الھواتف المحمولة وبیعھا أو إصالحھا. ھل یمكن لشركتي العمل؟
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إصالح الھواتف المحمولة أو أجھزة اتصاالت أخرى، فھي تعتبر شركة  نعم. إذا كانت شركتك تعمل بشكل رئیسي في بیع أو
 بنیة أساسیة ضروریة ویمكن لھا أن تستمر في العمل بموجب القرار.

 
 العملیات الحكومیة

 ھل سیتم إغالق أعمال ومكاتب الحكومة المحلیة؟

ن األوائل، وموظفو إدارة الطوارئ، ومرسلو ال. سوف تستمر الوظائف الحكومیة األساسیة في العمل، بما في ذلك المستجیبو
خدمات الطوارئ، وموظفو إنفاذ القانون. قد تخضع الوظائف أو المكاتب الحكومیة األخرى لجداول عمل زمنیة مخفضة أو قد 

ھا . تحدد كل وكالة حكومیة الخدمات التي تصلح العتبارCOVID-19یتم إغالقھا كجزء من الجھود المبذولة لمكافحة انتشار 
 وظائف حكومیة أساسیة، وتحدد األفراد الذین سیستمرون في القیام بھذه الوظائف.

 ھل یمكنني االستمرار في الذھاب الى العمل؟ -أنا أعمل لدى الحكومة 

بصفتك موظف حكومي، یمكنك االستمرار في الذھاب الى العمل إذا كان مسؤولك في العمل قد حدد أنك موظف أساسي. كل 
 حكومیة مسؤولة عن تحدید أي من عمالھا ھم الموظفون األساسیون.وكالة 

ھل یمكنني الحصول على تصریح بناء أو فحص مبنى من إدارة تفتیش المباني لمشروع البناء الخاص بي، أو التأكد من أن 
 شركتي ستحصل على فحص السالمة من الحرائق وإدارة المواد الخطرة والذي أحتاجھ لمواصلة العمل؟

صل بوكالة المدینة ذات الصلة لتحدید ما إذا كانت ال تزال سوف تستمر بتقدیم الخدمة التي تحتاجھا واعتبارھا وظیفة ات
 حكومیة أساسیة أم ال.

 
 السفر واالستجمام

لیس لدي سیارة. ھل یمكنني ركوب الحافلة أو القطار، أو طلب الحصول على رحلة في خدمتي المفضلة للسیارات متشاركة 
 حالت / السیارات عند الطلب أو سیارة أجرة؟الر

نعم، ولكن یسمح باستخدام وسائل النقل العام أو خدمات التنزه بالركوب أو أي وسیلة أخرى للسفر فقط للسفر األساسي، مما 
 یعني:

أو الحد . السفر المرتبط بتأمین األنشطة األساسیة أو الوظائف الحكومیة األساسیة أو شركات األعمال األساسیة ۱
 األدنى من العملیات األساسیة أو الوصول إلیھا؛

 . السفر لرعایة أي من كبار السن أو القاصرین أو المعالین أو األشخاص ذوي اإلعاقة؛۲
. السفر إلى أو من المؤسسات التعلیمیة ألغراض تلقي مواد للتعلم عن بعد واستالم الوجبات وأي خدمات أخرى ۳

 ذات صلة؛
 م إلى مكان السكن من خارج المقاطعة؛. السفر للقدو٤
 . السفر المطلوب بموجب السلطات القانونیة أو بأمر قضائي؛٥
. السفر المطلوب من غیر المقیمین للذھاب إلى محل إقامتھم خارج المقاطعة. نشجع األفراد بشدة على التحقق من ٦

 السفر؛أن وسائل النقل خارج المقاطعة ال تزال متاحة وفعالة قبل بدء ھذا 
 . السفر الدارة ترتیبات ما بعد الوفاة وترتیبات الدفن؛۷
 . السفر لتدبیر مأوى أو لتجنب التشرد؛۸
 . السفر لتجنب العنف المنزلي أو االعتداء على األطفال؛۹
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 ترتیبات حضانة الوالدین؛ و إلجراء. السفر ۱۰
، مثل COVID-19مؤقتاً في محل إقامة أو منشأة أخرى لتجنب احتمال تعریض اآلخرین إلى  لإلقامة. السفر ۱۱

 فندق أو منشأة أخرى توفرھا السلطات الحكومیة لھذه األغراض.
عندما تستخدم وسائل النقل العام، یجب علیك االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعي في القرار إلى أقصى حد ممكن، بما في 

حافظة على مسافة ستة أقدام من الجمیع ممن ال یقیمون في نفس منزلك أو وحدة سكنك، وغسل الیدین بالماء ذلك الم
ثانیة على األقل أو استخدام معقم فعال للیدین، تغطیة السعال والعطاس، وتجنب أي تفاعل  ۲۰والصابون بشكل متكرر لمدة 

 ل.اجتماعي خارج المنزل إذا كنت مریًضا بالحمى أو السعا
عند استخدام خدمات مشاركة الركوب للسفر األساسي، ضع في اعتبارك أنھ یجب أن تتجنب قدر اإلمكان التواجد في أماكن 

 مغلقة أو التقارب مع أشخاص أو أشیاء في سیارة استخدمھا الكثیر من األشخاص اآلخرین.

 ھل یمكنني استخدام دراجة من خدمات مشاركة ركوب الدراجات؟

استخدام الدراجات الھوائیة والسكوتر المشتركة للسفر األساسي، مثل التوجھ للعمل كموظف أساسي. ولكن ضع نعم، یمكنك 
في اعتبارك أن الدراجات الھوائیة والسكوتر المشتركة ال یتم تعقیمھا بشكل روتیني. اتخذ االحتیاطات الالزمة، بما في ذلك 

ثانیة على األقل بعد ذلك  ۲۰ب الدراجة أو السكوتر، وغسل یدیك لمدة إحضار منادیل التعقیم، وعدم لمس وجھك أثناء ركو
 مباشرة.

 ھل یسمح لي بالتنقل بین داخل المدینة و خارجھا للعمل أو لممارسة األنشطة الیومیة؟

نفیذ الحد نعم، ولكن فقط ألداء األنشطة األساسیة أو الوظائف الحكومیة األساسیة، أو لتشغیل شركات األعمال األساسیة، أو ت
األدنى من العملیات األساسیة في األعمال غیر األساسیة، كما تم تحدید تلك المعاییر في القرار. یمكنك أیًضا المغادرة للعودة 

إلى منزلك أو من أجل سفر أساسي آخر. أما بخالف ذلك، فالجواب ھو ال، ألن ذلك یعرضك أنت وغیرك في المجتمع 
 لي الصحة في المقاطعات المجاورة قد أصدروا قرارات مماثلة باالحتماء في المكان.للخطر. ضع في اعتبارك أن مسؤو

 إذا كنت خارج سان فرانسیسكو مسافًرا في اجازة أو عمل، فھل یُسمح لي بالعودة إلى المنزل؟

ارد أنك قد تكون یوًما إذا كان من الو ۱٤نعم، یسمح لك القرار بالعودة إلى المنزل. ولكن قد تحتاج إلى عزل نفسك لمدة 
 .COVID-19تعرضت لـ 

 لمنزل؟الى اقضیت اللیلة ھنا ولكني أعیش في مكان آخر. ھل أستطیع الذھاب 

 نعم، یمكنك مغادرة المدینة للعودة إلى المنزل، ولكننا نحثك على العزل الذاتي عند الوصول إلى المنزل.

 فھل ما زال بإمكاني التمشي أو ركوب الدراجة؟ -بالدراجة یحظر القرار السفر غیر الضروري سیًرا على األقدام أو 

نعم. یسمح لك القرار بالخروج لممارسة األنشطة الریاضیة مثل المشي والجري في الھواء الطلق، طالما أنك تلتزم بمتطلبات 
نزلك، وغسل الیدین بالماء التباعد االجتماعي بدقة، بما في ذلك المحافظة على مسافة ستة أقدام من الجمیع ممن ال یقیم في م

ثانیة على األقل أو استخدام معقم فعال للیدین، تغطیة السعال والعطاس، وتجنب أي تفاعل  ۲۰والصابون بشكل متكرر لمدة 
 اجتماعي خارج المنزل عندما تكون مریًضا بالحمى أو السعال.

سافات طویلة؟ ھل یمكنني الذھاب إلى منتزه أو أشعر بالقلق عندما أكون في الداخل. ھل یسمح لي بالمشي في الطبیعة لم
 مساحة مفتوحة؟
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نعم. قضاء الوقت في الطبیعة یحّسن المزاج والصحة العامة، وھو مفید بشكل خاص لألطفال. یمكنك الذھاب للتمشي والذھاب 
إلى المنتزه واالستمتاع بغیر ذلك من األنشطة الخارجیة. لكن مشغلي المتنزھات والشواطئ وغیرھا من المساحات المفتوحة 

مناطق معینة منھا أو قد یغلقون المنشأة بأكملھا إذا قرر مسؤول الصحة اتباع ھذه قد یقیدون الدخول الیھا أو قد یغلقون 
 .COVID-19اإلجراءات للحد من االزدحام والحد من خطر التعرض لـ 

عندما تذھب للمشي أو تستمتع بالھواء الطلق، یجب علیك االلتزام بمتطلبات التباعد االجتماعیة بدقة بما في ذلك المحافظة 
فة ال تقل عن ستة أقدام من الجمیع ممن ال یقیمون في منزلك أو وحدتك السكنیة، وغسل الیدین بالماء والصابون على مسا

ثانیة أو استخدام معقم فعال للیدین، تغطیة السعال والعطاس، وتجنب أي تفاعل اجتماعي  ۲۰بشكل متكرر لمدة ال تقل عن 
 ل.خارج المنزل عندما تكون مریًضا بالحمى أو السعا

 ؟الریاضةھل یمكنني مغادرة المنزل لممارسة 

لن تكون على تواصل قریب مع أشخاص آخرین، ولن تستخدم معدات لمسھا وإذا كنت ستمارس الریاضة في الھواء الطلق 
 أشخاص آخرون من خارج منزلك، نعم. أما غیر ذلك فال. لقد تم إغالق مراكز اللیاقة البدنیة، والصاالت الریاضیة، ومراكز

الترفیھ، ومعدات اللیاقة البدنیة في المنتزھات، وجدران التسلق، ومالعب الجولف، ومالعب التنس، ومالعب كرة السلة، 
 وحمامات السباحة، وغیرھا من المرافق الریاضیة المشتركة.

 ھل یمكنني أخذ أطفالي إلى الملعب؟

من األشخاص أو الموجودة في مساحات یتجمع فیھا  ال. یجب إغالق المناطق الترفیھیة المزودة بمعدات یلمسھا الكثیر
األشخاص بالقرب من بعضھم البعض، مثل المالعب ومناطق التنزه، وال یمكنك استخدامھا أثناء سریان ھذا القرار. یمكنك 

اصطحاب أطفالك إلى المنتزه أو مناطق أخرى للركض في الھواء الطلق، أو إحضار معداتك الریاضیة الخاصة بك إلى 
 ساحة مفتوحة بشرط أن یتم استخدامھا فقط من قبل أفراد أسرتك الخاصة وال یتم مشاركتھا مع أشخاص آخرین.م

 

 

 تغطیة الوجھ

)4/20/2020(تمت إضافة القسم    

 

ماذا لو لم أستطع شراء غطاء للوجھ أو لم أجد غطاء للبیع؟   

 

یمكنك استخدام العدید من االدوات المنزلیة، بما في ذلك وشاح أو مندیل، لعمل غطاء للوجھ. حقا كل ما تحتاجھ ھو قمیص  
وشریطین مطاطیین.  ال یلزم الخیاطة.  إلیك مقطع فیدیو إرشادي یوضح لك كیفیة إنشاء غطاء: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 

 

كیف أنظف غطاء الوجھ؟   
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یعمل غطاء الوجھ غیر القابل للتصرف عادة من خالل الغسیل. اتبع أي تعلیمات رعایة تأتي مع غطاء الوجھ.  یمكن العثور  
 على مزید من المعلومات عبر اإلنترنت ھنا: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-
coverings.html. 

 

یقول قانون ارتداء غطاء للوجھ أنھ ال یمكن استخدام األقنعة المزودة بصمامات أحادیة االتجاه.  لما ال؟   

 

اع تسمح الصمامات ذات االتجاه الواحد، والتي تبدو عادةً كقرص بالستیكي مرتفع بحجم ربع دوالرعلى مقدمة أو جانب القن 
، بتدفق أنفاسك بسھولة من القناع عند الزفیر.  یؤدي ھذا إلى طریق سھل لزفیر القطرات المحمولة جواً، ولكن الغرض من 

غطاء الوجھ ھو الحد من القطرات التي تخرطھا.  لھذا السبب، ال یُسمح باألقنعة ذات الصمامات أحادیة االتجاه بموجب قانون 
 تغطیة الوجھ.

 

سنوات وأقل من عدم السماح لھم بارتداء غطاء الوجھ.  لماذا ھذا؟ 2طیة الوجھ عن األطفال بعمر یتحدث قانون تغ   

 

ال یمكن لألطفال بعمر سنتین وما دون استخدام غطاء الوجھ بأمان.  قد یكون ھناك خطر االختناق لألطفال الصغار.   

 

 

 

 

سنة بارتداء غطاء وجھ؟ 12و 3ھل یلزم الطفل بین    

 

 

سنة ارتداء غطاء للوجھ، ولكن ھذا غیر ملزم.  یجب على اآلباء ومقدمي الرعایة  12إلى  3ال، یمكن لألطفال من سن  
اإلشراف على استخدام غطاء الوجھ من قبل األطفال في ھذا النطاق لتجنب سوء االستخدام.  قد یبدو اإلشراف مختلفًا بناًء 

طفال، قد تكون المناقشة كافیة.  بالنسبة لألطفال األصغر سنًا، یجب أن یتواجد على عمر الطفل ونضجھ.  بالنسبة لبعض األ
 اآلباء ومقدمو الرعایة أثناء االستخدام من قبل الطفل.  یجب على اآلباء ومقدمي الرعایة استخدام حكمھم.

 

في المنزل من أجل المشاركة أنا أدیر مؤسسة تجاریة أساسیة أو مؤسسة تجاریة أو مرفقًا آخر یسمح بھ قانون االحتماء  
 في الحد األدنى من العملیات األساسیة أو لتوفیر البنیة التحتیة األساسیة.  ما المطلوب مني بموجب أمر تغطیة الوجھ؟
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بشكل عام، یجب علیك التأكد من أن موظفیك وغیرھم من الموظفین یرتدون غطاء وجھ في أي منطقة عند العمل مع العامة  
ق التي قد یتواجد فیھا الزبائن أو العامة، حتى إذا لم یكن ھناك زبائن أو أفراد من العامة في ذلك الوقت.  وذلك أو في المناط

من أجل تجنب انتشار قطرات الجھاز التنفسي في المناطق التي قد یكون فیھا الزبائن أو العامة في مرحلة ما.  یجب على 
ء العمل قریبین.الموظفین أیًضا ارتداء األقنعة إذا كان زمال  

 

یُطلب منك أیًضا نشر ووضع لوائح عند المداخل إلخطار األشخاص بأنھ ال یُسمح لھم بالدخول دون تغطیة وجھ وأنھم لن یتم  
عاًما وال یرتدي غطاًءا  12تقدیم خدمة لھم إذا لم یكونوا یرتدون غطاء وجھ.  یجب أیًضا أال تخدم أي شخص یزید عمره عن 

م إعفائھ من خالل قانون تغطیة الوجھ من ارتداء غطاء للوجھ.للوجھ ما لم یت  

 

ما ھي أسباب السماح لشخص ما بعدم ارتداء غطاء للوجھ في نشاط تجاري أساسي أو عندما یكون بالقرب من أشخاص  
 آخرین لیسوا أعضاًء في أسرتھم؟

 

ألساسیة أو عندما یكون األشخاص اآلخرون بالقرب:فیما یلي استثناءات لمتطلبات ارتداء غطاء الوجھ عندما تكوالمؤسسات ا   

 

سنة أو أقل؛ 12طفل عمره  -   

نصیحة من أخصائي طبي بأن ارتداء غطاء الوجھ قد یشكل خطًرا على صحتك، ولدیك وثائق بھذا النص. -   

ات التنظیمیة المحلیة أو من شأن ارتداء غطاء الوجھ أن یخلق خطًرا علیك فیما یتعلق بعملك على النحو الذي تحدده الھیئ - 
 الحكومیة أو الفیدرالیة أو إرشادات السالمة في مكان العمل؛

لدیك صعوبة في التنفس؛ -   

إذا كنت فاقًدا للوعي أو عاجًزا أو غیر قادر على إزالة غطاء الوجھ دون مساعدة ؛-   

 

لدیك إعاقة جسدیة تمنعك من ارتداء غطاء للوجھ؛ -   

 

إذا كنت أصًما واستخدمت حركات الوجھ والفم كجزء من التواصل، یمكنك إزالة القناع أثناء استخدام اإلشارة. -   

 

أنا أدیر مؤسسة أساسیة.  كیف أتعامل مع األطفال الذین ال یرتدون غطاء وجھ؟   

 

الوجھ بارتداء غطاء وجھ، ولكن یجب عاًما لیسوا ملزمین بموجب قانون تغطیة  12و  2األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  
أیًضا أال یعرضوا التباعد االجتماعي لآلخرین في المنطقة للخطر.  یمكنك أن تسأل أحد الوالدین أو مقدم الرعایة إذا كان لدیھم 

ب غطاء وجھ یمكنھم استخدامھ للطفل.  إذا كان الطفل یعرض عمالء آخرین أو العامة للخطر بسبب سلوكھ، یمكنك أن تطل
 من الوالد أو مقدم الرعایة منع ھذا السلوك.  یمكنك تحذیرھم بأنھ قد یُطلب منھم المغادرة إذا لم یتمكنوا من منع سوء السلوك.
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ھل یمكنني استخدام قناع الھالوین البالستیكي لي أو لطفلي كغطاء للوجھ؟   

 

أن یتوافق مع غطاء الوجھ مع األنف والفم جیًدا إلى حد ال. ال یمكن أن تغطي أغطیة الوجھ العینین أو الجبین.  أیًضا، یجب  
 ما ، ولن یقوم قناع بالستیكي صلب بذلك.

 

ھل أنا ملزم إلى ارتداء غطاء وجھ عندما أقود سیارتي؟   

 

ال، طالما أنك الشخص الوحید في سیارتك أو كنت مع أفراد من أسرتك وال أحد آخر.  إذا كنت تدیر سیارة أجرة أو سیارة  
ل مشتركة أو سیارة مدینة خاصة، یجب علیك دائًما ارتداء غطاء وجھ في تلك السیارة بغض النظر عما إذا كان ھناك نق

شخص آخر في السیارة او ال من أجل تجنب تنفس قطرات یمكن أن تلوث المناطق التي سیجلس فیھا او یلمسھا الضیوف أو 
 الزبائن.

 

سائل النقل العام وأثناء انتظار وسائل النقل العام؟ھل أحتاج إلى ارتداء غطاء للوجھ عفي و   

 

عاًما أثناء انتظار أو في وسائل النقل العام، بما في ذلك مشغل  12نعم.  یجب تغطیة الوجھ ألي شخص یزید عمره عن  
 السیارة.

 

 

 

ي المنزل ولیس ھناك أي ھل یُسمح لي بتغطیة وجھي عندما أكون في العمل للقیام بنشاط مصرح بھ بموجب قانون البقاء ف 
 شخص آخر موجود؟

 

في بعض األحیان.  عندما تكون في مكتب خاص أو غرفة أخرى حیث ال یوجد أفراد من العامة أو الزباىن أو غیرھم أو من  
غیر المحتمل أن یكونوا موجودین، یمكنك إزالة غطاء الوجھ.  یجب ارتداء غطاء للوجھ عند التفاعل شخصیًا في نفس المكان 

لیك أیًضا ارتداء غطاء للوجھ في أي منطقة یحتمل أن یتواجد فیھا الزبائن أو مثل اآلخرین في مكتبك أو مرفقك.  یجب ع
أفراد من العامة، حتى لو لم یكونوا موجودین في ذلك الوقت.  یجب على الموظفین ارتداء األقنعة إذا كان زمالء العمل 

 قریبین.

 

؟تسلقھل أحتاج إلى ارتداء غطاء للوجھ عند المشي في الشارع أو ال   

 

شكل عام، ال ، ولكن في بعض األحیان یجب علیك إذا لم تتمكن من الحفاظ على مسافة ستة أقدام أو أكثر بینك وبین ب 
 اآلخرین على الرصیف أو منطقة التسلق. عندما یكون التباعد االجتماعي غیر ممكن، یجب أن تضع غطاء وجھك.
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ھل أحتاج إلى ارتداء غطاء للوجھ عند الجري أو ركوب الدراجة بالخارج؟   

 

یوصي األمر بأن تتخذ خطوات للحد من القطرات التي تنشرھا عند ممارسة الریاضة.  عند الجري أو ركوب الدراجة أو  
أقدام أقل مالئمة.  یجب  6مادیة یجعل المسافة الالقیام بأنشطة أخرى في الخارج، یمكنك نشر قطرات أبعد من المعتاد.  ھذا 

تجنب الركض أو الركوب مباشرة أمام األشخاص أو خلفھم أو من خالل مجموعات من األشخاص حتى ال تعرض نفسك أو 
اآلخرین للقطرات.  یجب أن یكون لدیك غطاء للوجھ وارتدائھ عندما تكون قریبًا جًدا من اآلخرین أثناء مشاركتك في ھذه 

 األنشطة.

 

نا ملزم بارتداء غطاء للوجھ في المنزل؟ھل ا   

 

ال. قانون تغطیة الوجھ ال یلزمك ارتداء غطاء للوجھ في المنزل، ولكن إذا كنت أنت أو شخص ما في المنزل مریًضا، فیمكن  
ي استخدام غطاء الوجھ لتقلیل التعرض.  یجب علیك االتصال بمقدم الرعایة الصحیة الخاص بك إذا كنت أنت أو شخص ما ف

 منزلك مریًضا.

 

سأذھب إلى طبیبي أو مقدم الرعایة الصحیة لتحدید موعد.  ھل انا ملزم بارتداء غطاء وجھ؟   

 

نعم.  یجب أن ترتدي غطاء وجھ عندما تكون في بیئة مع أشخاص آخرین ال تعیش معھم.  لكن مركز الرعایة الصحیة  
ضاء في السیاق ألغراض تتعلق برعایتك.الخاص بك یمكن أن یسمح لك بإزالة غطاء الوجھ حسب االقت  

 

ال یمكنني ارتداء غطاء وجھ بسبب حالة صحیة أو إعاقة جسدیة، أو ألنني أعتمد على فمي ووجھي للمساعدة في التواصل  
 (مثل لغة اإلشارة األمریكیة).  ھل انا ملزم بارتداء غطاء وجھ؟

 

ت للحاالت الصحیة أو لمن یعانون من صعوبة في التنفس.  بالنسبة بشكل عام ال.  یحتوي ترتیب تغطیة الوجھ على استثناءا 
لشخص یعتمد على رؤیة فمھ للمساعدة في التواصل (مثل لغة اإلشارة األمریكیة)، یجب استخدام غطاء الوجھ عند عدم 

ك استشارة مقدم االتصال.  بالنسبة لشخص یعاني من حالة طویلة األمد تجعل من المستحیل ارتداء غطاء للوجھ، یجب علی
الرعایة الصحیة الخاص بك للحصول على نصائح حول أفضل طریقة لحمایة نفسك واآلخرین عندما تكون في األماكن 

 العامة.  یجب علیك أیًضا الحصول على وثائق من أخصائي طبي یوضح أنھ نصحك بعدم ارتداء غطاء للوجھ

 


