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 التعليمات

   "البقاء أمر  حول الشائعة األسئلة  
 
ل ف  بأمان" والعمل المن  

  أنا  فهل أساسية"، أعمال "جهة تعتن   لجهة منتجات أو  خدمات عمل   يوفر 
  
   "البقاء أمر  متطلبات من معف 

 
ل ف  بأمان"؟ والعمل المن  

ي تزود جهات األعمال األساسية بالدعم أو 
كات الت  المرافق من  يمكن إعفاء الشر

ل والعمل بأمان". لكن، ورغم اإلعفاء من االمتثال ألمر  ز ي المنز
متطلبات أمر "البقاء فز

كة تنفيذ قواعد  ل والعمل بأمان"، فإنه ال يزال يتوجب عىل تلك الشر ز ي المنز
"البقاء فز

التباعد االجتماعي إىل أقىص حد ممكن. باإلضافة إىل ذلك، لمجرد أن العمل  
وري، فال يمنع م ز ذلك.  ضز ي إمكان الموظفي 

ل إذا كان فز ز حاولة إنجازه من المنز
وس  ل، قل احتمال انتشار فن  ز

تذكر: كلما زاد عدد األشخاص الذين يعملون من المنز
كة أو خدمة غن  مؤكدة إذا كانت COVID-19كورونا )  (. نوصي بأن تقوم أي شر

األمر مع  تندرج تحت فئة "جهات أعمال أساسية" أو "خدمات أساسية" بمراجعة
ي والتقدم بطلب للحصول عىل استثناء إذا لزم األمر عىل الرابط 

  مستشار قانونز
www.ReadyHarris.org/StayHome  

   أعيش أنا 
 
   وأعمل مقاطعة ف

 
   كيف  أخرى.  مقاطعة ف

 هذا  مع التعامل يمكنن 
 الموقف؟

ي مقاطعة هاريس، ُيسمح لك بالذهاب إىل عملك إذ
سواًء داخل  –ا كنت تقيم فز

ي جهة أعمال أساسية أو  –المقاطعة أو خارجها 
 فز
ً
ي حال كنت تؤدي عمال

فقط فز
ي جهة أعمال غن   

ي األمر. ال يعفيك العمل فز
خدمات أساسية عىل النحو المحدد فز

ز  ي المنز
 ل والعمل بأمان". أساسية خارج مقاطعة هاريس من أمر "البقاء فز

https://www.readyharris.org/Stay-Home
https://www.readyharris.org/Stay-Home
https://www.readyharris.org/Stay-Home
https://www.readyharris.org/Stay-Home


Arabic 03/31/2020 FAQ Stay Home 

وبالمثل، إذا كنت تعيش خارج مقاطعة هاريس، فال يمكنك القدوم إىل مقاطعة 
 لدى جهة أعمال أساسية أو خدمات 

ً
هاريس للعمل فيها إال إذا كنت موظفا

 أساسية. 

  التجاري نشاط   يعتن   ل 
 
"، "نشاطا

 
   زال ما  هل ولكن أساسيا

   الستمرار  بإمكان 
 
 ف

؟ التباعد  إرشادات جميع استوفيت إذا  العمل  الجتماع 

دوالر  1000ال. يخاطر أولئك الذين ينتهكون األمر بتعرضهم إىل غرامة تصل إىل 
. إذا كنت تعتقد أنه يجب اعتبار نشاطك  180والسجن لمدة تصل إىل 

ً
يوما

" أو "خدمة أساسية"، فيمكنك التقدم بطلب للحصول 
ً
 أساسيا

ً
التجاري "عمال

ي موقع عىل استثناء من األ 
 عىل الرابط،  Ready Harrisمر فز

www.ReadyHarris.org/StayHome   

ل؟  من للخروج خاصة تعريفية هوية إىل األساسيون" "العمال يحتاج هل  المن  

، ال يتطلب األمر 
ً
 عىل أنه ُيسمح لك أن  هذا يعتمد عىل عدة عوامل. حاليا

ً
دليال

ي واتباع 
ام بواجبهم المدنز ز ز بااللن  ض قيام المواطني 

لك ألن األمر يفن  ز تكون خارج منز
مثل قطاع   -األمر من أجل الصالح العام للمجتمع. ومع ذلك، فإن بعض المنظمات 

ز  ي هيوسي 
تشجع أصحاب العمل عىل تقديم وثيقة  -جالفستون  -خفر السواحل فز

ز تثبت أنه ُيطلب منهم العمل. إذا كان صاحب عملك هو إىل موظفيه م األساسيي 
جهة عمل أساسية ولديك شارة تعريف لعملك، يمكنك اختيار إظهار هذه الشارة  
ي المقام األول عىل 

إىل سلطات إنفاذ القانون إذا تم إيقافك. يركز تطبيق القانون فز
ذين يعتقدون أنهم قد  تثقيف الجمهور، ولكن لديهم صالحية توقيف األشخاص ال

 ينتهكون األمر ويمكنهم القيام بذلك. 

   هل
  عمل   إبقاء يمكنن 

 
؟ الخاص الستثناء طلب معالجة أثناء مفتوحا  ن  

 ال. 

 السن؟  كبار   /  البالغي    ورعاية األطفال رعاية تتوفر  هل

 من 
ً
ل جزءا ز ي المنز

ز ورعاية األطفال فز تعتنر الرعاية السكنية لكبار السن والبالغي 
 تشغيل مرافق  

ً
عمليات الرعاية الصحية ومسموح بها بموجب األمر. يمكن أيضا
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ي األعمال األساسية أو الذين 
ز الذين يعملون فز ي تخدم الموظفي 

رعاية األطفال الت 
يقدمون الخدمات األساسية. ومع ذلك، ال يمكن توفن  رعاية األطفال للعمال غن   

، يجب أن يتأكد مقدمو  . بالتاىلي
ز رعاية األطفال من أن الشخص الذي األساسيي 

 يبحث عن رعاية طفل هو عامل جهة أساسية بموجب األمر. 

 بها؟ مسموح والصيانة التشجن   مشاري    ع هل

ي القسم 
( من 7)ب( )  2نعم. يتم إدراج عمال صيانة الباحات والصيانة العامة فز

ي 
ورية للحفاظ عىل العمليات األساسية فز  األمر عىل أنهم خدمة أساسية ضز

 المساكن واألعمال األساسية. 

سمح هل
ُ
 مفتوحة؟ بالبقاء القيادة وميادين الجولف لمالعب ي

يجب إغالق نطاقات القيادة، ولكن يمكن لعب الغولف طالما أحضز الالعبون 
معداتهم الخاصة. يجب عدم تقديم عربات الجولف أو المضارب أي معدات أو 

كة.   أدوات أخرى مشن 

 متاجرهم؟ بفتح اتالسيار  لوكالء يسمح هل

يمكن لوكالء السيارات فتح متاجرهم فقط بهدف صيانة السيارات وإصالحها 
السيارات ومبيعات قطع الغيار. ال ُيسمح لصاالت العرض بأن تكون مفتوحة 

اها بالفعل عنر  
لمبيعات السيارات ما لم يكن السبب قيام الفرد بالتقاط سيارة اشن 

ي تلك الحالة، ُيس
نت. وفز ز بإكمال البيع والتواجد. اإلنن   مح فقط ألقل عدد موظفي 

 بها؟ مسموح الجنازة خدمات هل

أشخاص، بما   10ُيسمح بتجمعات الجنازات طالما أنها تقتض عىل عدد يقل عن 
، ويجب أن تكون ممارسات التباعد االجتماعي مطبقة.  ز ي ذلك الموظفي 

 فز

سمح هل
ُ
 التجميل؟ وصالونات بمتاجر  ي

ورية وغن  مضح بها. ال. تعتنر هذه األ    نشطة التجارية غن  ضز
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 اتصل بنا

ل والعمل بأمان"، الرجاء إرسال    ز ي المنز
إذا كانت لديك أسئلة حول أمر "البقاء فز

ي إىل 
ونز  .  stayhome@cjo.hctx.net بريد إلكن 

 

ي تنتهك أوامر الصحة العامة الحالية، الرجاء    
لإلبالغ عن الجهات غن  األساسية الت 

 .  832.839.6941االتصال عىل الرقم 

 

mailto:stayhome@cjo.hctx.net

