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قات المجتمع   تعل حة عالرد ع  القاعدة المق  

اتل  ات س ات الصحة العامة ل 2020‐03متطل  
 

ة واإلدارة  أصدر ث ا إجراًء مؤقت يوليو قسم الخدمات المال  ع ح   ي ات الصحة العامة ال اع متطل ات ات ال
شمل  تفرضها الدولة ة استخدامو ة الوجه الواق حأغط حدود االشغال المسم ام  ، واالل اعد االجتما مع . ا به ، الت
ة COVID‐19استمرار حاالت   جميع أنحاء الوال ادة  ل  ال  هذا اإلجراء المؤقت ، تم تح طوال مدة  ةدائم قاعدةا

اء  ة، طلب  . ال ة واإلدارة ( كجزء من هذە العمل قات) FASقسم الخدمات المال ة  تعل ف ات حول ك دعم قسم من ال
ات ة واإلدارة لل ات القواعد  الخدمات المال ذ متطل  .  تنف د اإلل  الهاتف وال قات العامة ع  تم قبول التعل و
 يوم الجمعة  د العادي ح  . الخامسة مساءا  أغسطس الساعة ٢٨وال

   
حت ة أص ة واإلدارة  المتاحة ع القاعدة النهائ  موقع المال  سارة  و   التاسع مناإلل تم  ملخص  . ٢٠٢٠ س ما  ف

 تلقيناها:  قات ال  موجز للتعل  

  ة الوجه الو  ذلك استخدام أغط ما  ات الصحة العامة،  قات عن دعم عام لمتطل ت جميع التعل ةأع ، اق
حدود  ام   واالل اعد االجتما  . السعةوالت

 

 أن طالب قات  ة واإلدارة أحد التعل ات  امة أشد إجراءات  اتخاذ  )FAS( قوم قسم الخدمات المال ضد ال
 ال تمتثل. ومع ذلك،  تال أن  طال قات أخرى  ــع تعل ات تكون أر  ال ات مسؤولة عن تطبيق هذە المتغ طل

 اإل  ة مسؤولة عن اإلنفاذع اتب الحكوم جب أن تكون الم  من ذلك، 
ً
د  طالق؛ 

  
ة صحة وسالمة مجتمعنا" ەهذ": لرد ا الصحة العامة وحما نجز مدير إدارة ڤال  القاعدة تتعلق  ليو ج  د

ة والخدمات اإلدارة   المال
ً
مل قائ قات وأ   متحدثا حول هذە التعل اء  اتل ك ات س    "نحن ننظر إ

   وصحي  آمن قاء العمالء والموظف م لضمان  ة والتعل  التوع ظل ع نا وس ان ترك  . "هذا العمل و
 

ة،  م والتوع ــــع اإلدارةقامت كجزء من جهود التعل   بتوز سبع لغات ع شورات من صفحة واحدة  م
ات، وأطلقت نت ال كة االن  ش د  صفحة ع  ال  حملة ع ة  ة االقتصاد وشاركت مع مكتب التنم

 تفرضها الدولة  ات األعمال ال ز متطل  تع  للمساعدة  و شائها اإلل  تم ا ة للمساع ال  حما دة 
 ورواد األعمال.   الموظف  

   
عة تع  ترتكب جرائم متكررة أو فظ ات ال اتلتواجه ال  مدينة س وقد  ليق الرخصة التجارة الخاصة بها 

  ة قصوى تصل إ ستوجب عق مة  ج تهم 
ُ
 دوالر.  5000 السجن وغرامة قدرها  ا يوم 364ت  
   

اسات  ات أو أصحاب العمل لفرض هذە الس ف ضد ال شأن رد الفعل العن شجيع أي شخص قلق  يتم 
  طرة  الصادرة عن اإلرشادات زارةع ز الس ة منها عمرا عنوان CDC( األمراض والوقا  (  الحد من العنف 

ة من  اسات الوقا س ط  ان العمل المرت التجزئة والخدمات  COVID‐19م  ".  أعمال البيع   
   

  ات البيع ة ل  إرشادات إضاف طالبطلب أحد المعلق ة التعامل مع العمالء الذين  ف ك ما يتعلق  ون التجزئة ف
اب طب  ألس ة الوجه الوا ات تغط  ة. اإلعفاء من متطل

 
ات: لرد ا ات إث ة.  ا جب أال تطلب ال اب طب ة الوجه ألس ات تغط  من متطل ل إنه مع ل إذا قال العم  أو تفاص
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ل د ارات خدمة  ات خ ارتداء درع  جب أن تقدم ال ف أو السماح ألي شخص   الرص ل ع ة، مثل التوص

 سالمة العمال والعمالء   من قناع الوجه، للحفاظ ع
ً
د  . امل للوجه   

 
 ذلك معلومات عن  ما  ات  ذ هذە المتطل  تنف ات   دعم ال د من المعلومات للمساعدة  لم

اتاإلعفاءات  ة لمتطل ة الوجه  الطب ةتغط  زارة  ،للوقا ات العمل والمطاعير متطل ب الخاصة  م صفحة ال

ة األسئلة المتداولة المتعلقة ، و COVID‐19خالل  ة الوجه من القماش واألقنعة التابع لوزارة الصحة بوال حول أغط
  .واشنطن


