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نحن بصدد إعادة فتح للنشاط في
إنديانابوليس – ونحتاج إلى مساعدتك
ً
ملحوظا في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – )-19مما يعني أنه
تحرز مقاطعة ماريون تقدمًا
يمكننا البدء في إعادة فتح النشاط واألعمال يوم الجمعة  15مايو.
تتمثل الخطة في فتح مقاطعة ماريون على مراحل ،مع استهداف بدء المرحلة التالية في  1يونيو إذا كانت
البيانات تعطينا رؤية جيدة .ال يزال الفيروس منتشرً ا داخل مجتمعنا ،وبالتالي ،علينا االستمرار في إحراز
تقدم قبل أن ننتقل إلى المرحلة التالية.
وهذا يعني أن ممارسات التباعد االجتماعي الذكية ال تقل أهمية عن أي وقت مضىُ .تجدي كل هذه األمور
نفعًا إذا تضافرت جهودنا معًا!

ما األماكن التي ستفتح أوالً:
قد تتم إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة
للمستلزمات غير األساسية بسعة  %50مع
الحفاظ على التباعد االجتماعي.

اعتبارً ا من  22مايو ،قد تفتح المطاعم
للجلوس في الهواء الطلق مع ا ّتباع إرشادات
التباعد االجتماعي على نحو صارم.

قد تفتح مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة
الفردية داخل مراكز التسوق بسعة  50%مع
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي المناسب.

ال توجد مشكلة في التجمعات العامة بما
في ذلك أداء الشعائر الدينية بحد أقصى
 25فر ًدا.

ما األماكن التي ستفتح الح ًقا:
اعتبارً ا من  1يونيو ،من الممكن الجلوس
داخل المطاعم بسعة  %50إذا كانت البيانات
تعطينا رؤية جيدة.
يتم استهداف إعادة فتح الصالونات والخدمات
الشخصية األخرى في  1يونيو مع الحفاظ
على التباعد االجتماعي.
يتم استهداف إعادة فتح أنشطة التصنيع
واألنشطة الصناعية غير األساسية في
 1يونيو إذا كانت البيانات تعطينا رؤية جيدة.

ومن المقرر إعادة فتح الحانات والمسارح
والصاالت الرياضية والمتاحف والمؤسسات
األخرى في المراحل المقبلة.

صحتك تسهم في استمرار أعمالك
يُنصح بشدة بارتداء غطاء للوجه في األماكن
العامة وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ
على مسافة ستة أقدام بينك وبين اآلخرين
وغيرها من ممارسات التباعد االجتماعي.

تقتصر التجمعات العامة على  25شخصًا أو
أقل ولكن يتم تشجيع األفراد األكثر عرضة
للخطر واألشخاص الذين تزيد أعمارهم عن
 65عامًا على البقاء في المنزل.

يوصى بالعمل عن بُعد للعاملين الذين تسمح
أعمالهم بالقيام بذلك.

يجب أن يقتصر السفر على الرحالت
األساسية فقط.

هل تريد معرفة المزيد حول ما نقوم به لدعم سكان إنديانابوليس والشركات والعمال؟
انتقِل إلى  indy.gov/covidللتعرّ ف على المزيد من المعلومات .يمكنك مساعدتنا في معايشة أجواء الصيف في إنديانابوليس بأمان.

نحن بصدد إعادة فتح للنشاط في
إنديانابوليس – خطوة ذكية متأنية في وقتها
ً
ملحوظا في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – )-19مما يعني أنه يمكننا
تحرز مقاطعة ماريون تقدمًا
البدء في إعادة فتح النشاط واألعمال يوم الجمعة  15مايو.
برامج جديدة لمساعدتنا على تطبيق آليات
إعادة الفتح
سنطلق برنامجً ا لتوفير أغطية الوجه بحيث
يمكن ألي مقيم في مقاطعة ماريون ليس لديه
قناع الحصول على واحد مجا ًنا.

سنطلق بالشراكة مع غرفة إنديانابوليس
برنامجً ا لتقديم تعويضات للشركات الصغيرة
التي يتعين عليها شراء معدات الوقاية
الشخصية حتى يتسنى
لها إعادة الفتح .يمكنك التعرّ ف
على المزيد من المعلومات على
response.indychamber.com/
.restart

نعهد إلى استكشاف طرق مبتكرة للسماح
للمطاعم واألعمال التجارية األخرى بتطبيق
إجراءات التباعد االجتماعي بصورة صحيحة
من
خالل تزوّ يدها بالمقاعد الخارجية الموسّعة.
تفضّل بزيارة
 indy.gov/dineoutللتعرّ ف
على المزيد من المعلومات.

ما األماكن التي ستفتح أوالً
قد تتم إعادة فتح متاجر البيع بالتجزئة
للمستلزمات غير األساسية بسعة  %50داخل
المتجر ويجب الحفاظ على التباعد االجتماعي.

قد تفتح المطاعم مع تطبيق إجراءات الجلوس
في الهواء الطلق والحفاظ على التباعد
االجتماعي الصارم ابتدا ًء من يوم الجمعة
 22مايو – واعتبارً ا من  1يونيو ،من الممكن
الجلوس داخل المطاعم بسعة .%50

قد تفتح مراكز التسوق ومتاجر البيع بالتجزئة
الفردية داخل مراكز التسوق بسعة  %50مع
تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي المناسب.
يجب أن تظل دور السينما والصالونات
والصاالت الرياضية داخل مراكز التسوق
مغلقة .يحظر تمامًا تناول الطعام داخل قاعات
الطعام في حين أنه يُسمح بإجراء الطلبات.

تعتمد مواصلة آليات إعادة الفتح على...
االلتزام المستمر بممارسات التباعد االجتماعي
الجيدة ،بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه
والغسل المتكرر لليدين والحفاظ على التباعد
االجتماعي ،وغيرها من ممارسات التباعد
االجتماعي
ُتظهر البيانات التي يتم جمعها باستمرار تباطؤ
انتشار الفيروس.
القدرة على اختبار ما ال يقل عن
 1500شخص في اليوم في مقاطعة ماريون
ت ّتبع المخالطين على نطاق واسع في مقاطعة
ماريون

قد تتم إعادة فتح متاجر بيع المشروبات
الكحولية بسعة  %50ويجب الحفاظ على
التباعد االجتماعي.
يجب أن تظل الصالونات والصاالت الرياضية
والمتاحف مغلقة.

هل تريد معرفة المزيد حول ما نقوم به لدعم سكان إنديانابوليس والشركات والعمال؟
انتقِل إلى  indy.gov/covidللتعرّ ف على المزيد من المعلومات .يمكنك مساعدتنا في معايشة أجواء الصيف في إنديانابوليس بأمان.

