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 تشارة قانونیة مساعدة  إعداد ھذه األسئلة المتكررة من قِبل: ریبیكا بیساو، مستشارة قانونیة مساعدة؛ وكیفین كیلي، مستشار قانوني مساعد أول؛ وجودیث لي، مستم 

 

 األسئلة المتكررة عن الفعالیات
 

 ما أنواع الفعالیات التي تنطبق علیھا ھذه األسئلة المتكررة؟ 
تنطبق ھذه األسئلة المتكررة على جمیع الفعالیات التي یتم تنظیمھا خارج المنزل في جمیع األماكن المغلقة والمفتوحة والتي  

مھما. على سبیل المثال: حفالت  فرد كما تتضمن خدمة إعداد األطعمة و/ أو المشروبات وتقدی  100یحضرھا أكثر من 
 الزفاف، وحفالت تقدیم الھدایا للمولود الجدید والمؤتمرات. 

 
 متى یحق للمنشأة أو مكان الفعالیة القیام بتنظیم الفعالیة؟ 

یجب إیقاف جمیع خدمات األغذیة  ، صباًحا، ومع ذلك  1:00صباًحا إلى الساعة  5:00یمكن أن تدار الفعالیات من الساعة  
 صباًحا.   1:00على جمیع الحاضرین (ماعدا الموظفین) مغادرة المبنى بحلول الساعة  والمشروبات في منتصف اللیل.

 
 ھل یوجد أیة متطلبات للموظفین؟ 

یجب أن یتوفر عدد كاِف من الموظفین لضمان االمتثال لتوجیھات الوالیة والتوجیھات المحلیة بوسائل منھا تقیید السعة، ومنع  
 ت غیر الضروریة وإدارة حركة السیر والزحام. التجمعا

 
 ھل توجد أي قیود تتعلق بالسعة بخصوص الفعالیات الشخصیة وأمسیات العشاء؟ 

 : 2021مایو/ أیار،  7اعتباًرا من  نعم.
% من الحد األقصى لإلشغال لمنطقة  75ما ال یزید عن  یجب أن تقتصر سعة األماكن المغلقة في الفعالیات على  •

 باستثناء الموظفین ومنظمي الفعالیة.  فرد  150 أو  1معینة
% من الحد األقصى لإلشغال لمنطقة  75ما ال یزید عن یجب أن تقتصر سعة األماكن المفتوحة في الفعالیات على  •

 باستثناء الموظفین ومنظمي الفعالیة.  فرد   500 معینة أو 
 

 ظم في األماكن المغلقة: مثال على القیود المتعلقة بالسعة للفعالیات التي تُن 
 

 الحد الخاص بالفعالیات  كحد أقصى لإلشغال  %75 الحد األقصى لإلشغال 
1000 750 150 
500 375 150 
200 150 150 
100 75 75 

 
 یحتوي المكان الخاص بي على مساحات عدیدة للفعالیات. ھل مسموح لي بعقد عدة فعالیات في نفس الوقت؟ 

 یمكن لألماكن عقد أكثر من فعالیة في نفس الوقت طالما أن كل فعالیة منفصلة عن األخرى.  نعم.
 یجب عقد كل فعالیة في مكان مختلف داخل المبنى (مثل الغرف المنفصلة، واألماكن المغلقة مقابل األماكن المفتوحة)   •
 غیر مسموح للفعالیات المتزامنة بتبادل الحاضرین أو مشاركة الھدف.   •
یجب على الحاضرین في الفعالیات المنفصلة بمشاركة أیة غرف أو مساحات، أو استخدام نفس المداخل والمخارج في   ال •

 نفس الوقت أو غیر ذلك من االختالط أثناء التواصل الشخصي. 
البد أن تكون سعة دورة المیاه محدودة لتجنب تجُمع الحاضرین، الذین یتعین علیھم ارتداء أقنعة الوجھ وااللتزام بالتباعد  •

 االجتماعي داخل دورات المیاه وأثناء االنتظار الستخدامھا.  
  

 
 كما ھو محدد في شھادة اإلشغال.  یجب على المنشآت التي ال تمتلك شھادة إشغال الرجوع إلى إدارة المباني بمدینة نیویورك   1

(NYC Department of Buildings, DOB) Bulletin #2020-017   لتحدید الحد األقصى لإلشغال. 2020-017(النشرة رقم ( 
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    ماذا یحدث إذا كان المكان الخاص بي بھ مطعم یتضمن مكان منفصل للعشاء عن مكان الفعالیة؟ 
 . یجوز لھذا المكان المنفصل المخصص للعشاء أن یستمر في خدمة زبائن المطعم طالما أنھم غیر مرتبطین ومنفصلین عن مكان (أماكن) الفعالیة

 
 متى ینبغي على الموظفین والحاضرین ارتداء أقنعة الوجھ؟ 

ارتداء أقنعة الوجھ طوال الوقت ماعدا أثناء تناول الطعام أو الشراب (مثل أثناء   جمیع الموظفین ومنظمي الفعالیةیجب على  •
 فترات الراحة).  

(سن سنتین فما فوق) ارتداء أقنعة الوجھ باستثناء أثناء الجلوس (إال إذا كانوا غیر قادرین على   الحاضرینیجب على جمیع  •
الزبائن على ارتداء أقنعة الوجھ عند التعامل مع الموظفین أو عدم  تحملھا طبیًا). بمجرد الجلوس، یجب على المنشآت تشجیع 

 تناول الطعام/ الشراب، ولكن ال تلزمھم بذلك.  
، إزالة أقنعة الوجھ عند تقدیم عرض في الفعالیة/ التحدث فیھا طالما  یجوز للحاضرین، عند تقدیم عرض في الفعالیة/ التحدث فیھا •

 قدماً) أو ینفصلون عن بعضھم البعض بحاجز مادي مناسب.   12أمتار( 4لمسافة أنھم یلتزمون بالتباعد االجتماعي 
 

 أود عقد فعالیة شخصیة أو أمسیة عشاء. ما اإلجراءات التي ینغي علّي مراعاتھا؟ 
 یجب على صاحب المكان أو منظم الفعالیة الذي یرید عقد فعالیة إخطار إدارة الصحة والسالمة العقلیة  

)lth and Mental Hygiene, DOHMHDepartment of Hea ھنا) قبل موعد الفعالیة بخمسة أیام على األقل. یجب تقدیم اإلخطار. 
 

 ھل توجد أیة معلومات یجب على المنشأت واألماكن الخاصة بعقد الفعالیات جمعھا من الزبائن؟ 
یجب على أصحاب األماكن أو منظمي الفعالیة التأكد من تسجیل الحاضرین مسبقًا (على سبیل المثال بوسائل منھا إعداد قائمة بالضیوف).   نعم.

ام ھذه یجب على كل فرد من الحاضرین تسجیل دخولھ للفعالیة وتقدیم اسمھ بالكامل وتاریخ میالده وعنوانھ ورقم ھاتفھ وبریده اإللكتروني الستخد
 .   ھناالمعلومات في جھود تعقب المخالطین بوالیة نیویورك. یمكنك الحصول على التفاصیل من 

 
 ھل توجد أیة متطلبات لفحص الحاضرین؟ 

 ) المعتمد من إدارة الغذاء والدواء  COVIDیجب على الحاضرین استكمال الفحص الصحي. یجب علیھم أیًضا الخضوع الختبار ( نعم.
)Food and Drug Administration, FDA ساعة من بدء الفعالیة مع تقدیم نتیجة االختبار السلبیة قبل الوصول للفعالیة أو    72) في غضون

) قبل تاریخ الفعالیة بأربعة  COVID-19ا عن ذلك، یجوز للحاضرین تقدیم إثبات استكمالھم لسلسلة تناول لقاح مرض (فور الوصول إلیھا. عوضً 
 . ھنایل عشر یوًما. یجب منع الحاضرین الذین ال یمكنھم تقدیم إثبات إما بنتیجة اختبار سلبیة أو إثبات تناول اللقاح من الدخول. تتوفر التفاص

 
 ل توجد أیة متطلبات لفحص الموظفین؟ ھ

) قبل  COVID-19عالوة على الفحوصات الصحیة اإللزامیة، یجب على الموظفین ومنظمي الفعالیة تقدیم نتیجة اختبار سلبیة للمرض (. نعم
قرب مع الحاضرین الخضوع  الفعالیات. إضافة إلى ذلك، یجب على الموظفین ممن لھم مشاركة فعالة في استضافة الفعالیات والتواصل عن 

) قبل تاریخ الفعالیة (الفعالیات)  COVID-19أو عرض اإلثبات الذي یؤكد استكمالھم لسلسلة تناول لقاح مرض ( -لالختبار مرة كل أسبوعین  
 بأربعة عشر یوًما. 

 
 ما اإلجراءات التي یتعین على العاملین اتخاذھا لمنع التجمع في األماكن العامة؟ 

 دخول/ الخروج بالمبنى للتأكد من االمتثال للسعة واإلشغال. تحدید نقاط ال •
 تقیید سعة دورة المیاه لتجنب الزحام.   •

 
 

 إرشادات الخدمة 
 

 ما ھي شروط التباعد االجتماعي في الفعالیات؟  
 غیر مسموح بتجمع الحاضرین باستثناء وقت الجلوس على طاولتھم المخصصة.  •
 أقدام) على األقل.  6التباعد عن اآلخرین ممن لیسوا من حفلتھم الحالیة/ أسرتھم/ منزلھم مسافة مترین (یجب على الحاضرین التزام  •
 یجب تخصیص طاولة أو مكان لكل فرد من الحاضرین.  •
 یجب على الحاضرین االلتزام بالجلوس على طاولتھم المخصصة أثناء تناول الطعام أو الشراب.   •

 
 

https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/nyceventreg
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYC_Indoor_Food_Services_Detailed_Guidance.pdf
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 ھل مسموح بالبوفیھات التي یقوم الموظفین بتقدیم خدمة الطعام بھا؟ 
قدام) أثناء االنتظار في  أ  6نعم، لكن على المنظمین مراعاة الدخول بالتناوب للسماح للحاضرین بااللتزام بالتباعد االجتماعي مسافة مترین (

 الطابور.  
 

 ھل یمكنني تقدیم عرضاً حیاً للموسیقى أو الترفیھ؟ 
  -خاصةً الذین ال یرتدون قناًعا أو ممن یعزفون آلھ ھوائیة-، ومع ذلك، یتوجب على مقدمي العرض الموسیقي الحي ومقدمي العروض الترفیھیةنعم

 قدماً).  12أمتار ( 4مناسب أو مسافة االنفصال عن الحاضرین إما بحاجز مادي 
 
 

 متطلبات مكان العمل 
 

 ھل أنا مطالب بوضع أي الفتات في منشأتي؟ 
 .ھنایتوفر مزید من المعلومات  ). COVIDیجب على المنشآت وضع الفتات لتذكیر األفراد باتباع إجراءات السالمة الخاصة بمرض ( نعم.

 
 

 إضافیة موارد 
 

 ما ھي الموارد اإلضافیة التي یمكنني الرجوع إلیھا؟ 
• NYS DOH Interim Guidance for NYC Indoor Food Services   التوجیھ المؤقت إلدارة الصحة في والیة)

  مغلقة بمدینة نیویورك) نیویورك لخدمات الطعام في األماكن ال
• SLA Guidance on Food Service w/Beverages  ) توجیھ ھیئة الخمور بالوالیة)SLA/الشراب)  ) بشأن خدمات الطعام 
• Related Closing Times-SLA Guidance on COVID ) توجیھ ھیئة الخمور بالوالیة)SLA  حول أوقات اإلغالق (

 ) COVIDالمتعلقة بـجائحة 
• NYC DOH Guidance for Business and Facilities  ) إرشادات إدارة الصحة)DOH  بمدینة نیویورك لألعمال (

 التجاریة والمنشآت) 
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