
نحتاج اىل مساهمتكم

متطلبات الصحة العامة الخاصة بكوفيد-19 لألعمال 
التجارية

الظروف املسموح فيها بإزالة أغطية الوجه

يجوز لألعمال التجارية أن تسمح للفرد بإزالة غطاء الوجه يف ظل الظروف التالية:   

أثناء الجلوس يف مطعم أو مؤسسة أخرى تقدم الطعام أو املرشوبات، وأثناء تناول 

الطعام أو الرشب، وإذا كان بإمكانهم الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن ستة أقدام من 

الضيوف الجالسين عىل طاوالت أخر ى.

أثناء وجوده يف منطقة عامة يف الهواء الطلق، رشيطة الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن 

فراد األرسة.  ستة أقدام عن اشخاص من غير أ

، أو يعاني من صعوبة يف السمع وكون عدم  عندما يكون أحد أطراف الحوار أصماً

ارتداء غطاء للوجه أمراً رضورياً للتواصل.

عند الحصول عىل خدمة تتطلب إزالة مؤقتة لغطاء الوجه.

عندما يكون رضوريا لتأكيد هوية الفرد.

عندما يحظر القانون الفيدرايل أو قانون الوالية ارتداء غطاء للوجه أو يتطلب إزالة 

غطاء للوجه.

إعفاءات الرتداء غطاء الوجه

 تعفي االعامل التجارية من طلب تغطية الوجه لألفراد التاليني:

 األطفال الذين تقل أعامرهم عن خمس سنوات.

 األشخاص الذين يعانون من حالة طبية، حالة نفسية أو إعاقة متنع ارتداء غطاء الوجه. 

وهذا يشمل، ولكن ال يقترص عىل، األشخاص الذين يعانون من حالة طبية يكون ارتداء 

غطاء الوجه حينها سبباً لصعوبة التنفس أو الذين فقدوا وعيهم، أصبحوا عاجزين، أو 

من ناحية أخرى غري قادرين عىل إزالة غطاء الوجه دون مساعدة.

التباعد الجسدي
يجب وضع الطاوالت بعيًدا مبا يكفي عند قياسها من الكريس املشغول إىل الكريس 

املشغول، لضامن أن يكون الضيوف الذين يتناولون الطعام جالسني عىل الطاولة عىل 

بعد ستة أقدام عىل األقل من الضيوف عىل الطاولة املجاورة، أو يجب أن يكون هناك 

حاجزاً مادياً أو جداراً يفصل بني األكشاك أو الطاوالت.

إذا مل تقدم املؤسسة خدمة املائدة، فيجب أن يكون لديها بروتوكوالت لضامن التباعد 

الجسدي الكايف يف محطات التقاط الطعام والرشاب، والجلوس داخل منطقة تناول 

الطعام الخاصة بها.

حدود اإلشغال

 يجب أن تلتزم االعامل التجارية أيًضا بحدود اإلشغال، ويجب أن يكون جميع الزبائن 

يف حدود سعة املقاعد املحددة لكل مرحلة من مراحل إعادة فتح الوالية.

املدينة تسعى للحصول عىل تعليقاتكم !

 يرجى اخبارنا كيف ميكننا دعم عملك يف تلبية متطلبات إعادة الفتح. يرجى تقديم أي 

تعليقات قبل الساعة5:00 مساًء يوم الجمعة28 أغسطس:

 إذا كان عن طريق الهاتف، اتصل بالرقم206-386-1268  )خدمات الرتجمة الفورية 

متاحة عند الطلب)

 Consumerprotection@seattle.govإذا كان عن طريق الربيد اإللكرتوين، راسل 

 إذا كان بالربيد إىل : 

 مدينة سياتل

 قسم املالية والخدمات اإلدارية

املستهلك    انتباه: قسم حامية

  ص.ب 94785 

  سياتل، واشنطن98124-7085   

يجب أن تطلب االعمال التجارية يف مدينة سياتل من كل شخص يف مؤسساتها ارتداء غطاء واٍق يغطي االنف والفم. ويجب ايضا أن تلتزم الرشكات 
مبوجب  بتطبيق سياسات التباعد الجسدي بين االشخاص، وإرشادات إشغال األعمال املعمول بها وغيرها من السلوكيات الوقائية الشخصية املطلوبة 
ميكن لألعمال التجارية  األمر الذي عىل مستوى الوالية. يعد انتهاك األمر جنحة ويعاقب بالسجن ملدة تصل إىل 90 يوًما وغرامة تصل إىل 100 دوالر. 

التي تنتهك النظام بشكل روتيني أن تفقد ترخيصها التجاري.




