اصدر عمده ناشڤل اليوم خطه فتح ناشڤل مجددا و قد صرح انها ستكون مبنيه علي بينات و شروط معينه و ليس جدول زمني
 :و من اهم الشروط للبدء في الفتح هي
-١ان يكون انتقال المرض تحت السيطره و يكون معدل العدوي اقل من  ( ١كل شخص ال يعدي اكثر من شخص واحد فقط) و ان يكون هناك
انخفاض مستمر في الحاالت الجديده
 -٣القدره علي كشف كل حاله و توفير فحص لكل شخص من  ١٥٠- ١٠٠شخص  ،و توفير النتائج خالل  ٢٤ساعه
-٤القدره علي تتبع و عزل اإلصابات ومعرفه المصدر
 -٥القدره االستيعابية للمستشفيات مع توفير وسائل الحمايه الكافية و القدره علي التحكم في الحاالت الجديده
 -٦اجرائات وقائيه للمدارس و اماكن العباده و اماكن العمل
 :و ستكون خطه الفتح علي اربعه مراحل علي ان يتم العوده ألي مرحله ان كان هناك اي تردي في االوضاع
 :المرحله االولي
⃣️1
في المرحلة األولى  ،ينصح كوبر أي شخص فوق سن  65وأولئك الذين يعتبرون عرضة للمرض للبقاء في المنزل .كما نصح الناس بمواصلة العمل
من المنزل كلما أمكن ذلك .تم نصح جميع السكان بارتداء األقنعة في األماكن العامة  ،وسيتم إغالق المدارس ويجب أال يكون هناك تجمعات تزيد عن
10.
يمكن للمطاعم و الحانات التي تق دم الطعام إعادة فتحها بنصف طاقتها  ،فحص العمال يوميا و يجب ان يرتدو قناع وجه مع إغالق منطقه تقديم️❇
.الخمور وعدم وجود عروض موسيقى حية
يمكن لمتاجر التجزئة و االعمال التجاريه اعاده فتحها بنصف طاقتها علي ان يرتدي الموظفون اقنعه الوجه️❇
استئناف الرعاية الصحية وطب األسنان للعمليات روتينية واالختيارية لمن دون سن  70عا ًما .الموظفون يجب فحصهم يوميًا ويجب عليهم ارتداء️❇
.األقنعة
:االبقاء علي إغالق المواقع التالية في المرحلة األولى
الحانات وأماكن الترفيه❌
.صالونات األظافر  ،صالونات الشعر  ،التدليك  ،إلخ❌
صاالت الرياضية والياقة بدنية❌
مالعب االطفال ومالعب التنس وكرة السلة ❌
مالعب مشاهده األحداث الرياضية❌
ناشڤل بالعربي Nashville in Arabic
المرحله الثانية
⃣️2
:بعد  1️4يو ًما من التحسين  ،ستحدث العناصر التالية في المرحلة الثانية
ال يزال يُنصح أي شخص فوق سن  65وأولئك الذين يعتبرون عرضة لخطر كبير للبقاء في المنزل .كما يُنصح الناس بمواصلة العمل من المنزل
.كلما أمكن ذلك .و يُنصح جميع السكان بارتداء األقنعة في األماكن العامة  ،وسيتم إغالق المدارس ويجب أال يكون هناك تجمعات تزيد عن ٥٠
يمكن للمطاعم والبارات التي تقدم الطعام زياده طاقتها الي ثالثه ارباع طاقتها المعتادة .فحص العمال يوميا و يجب ان يرتدو قناع وجه  ،تنظيف️❇
.االسطح بعد كل استخدام ،مع ابقاء إغالق منطقه تقديم الخمور وعدم تقديم موسيقى حية
يمكن لمتاجر التجزئه و االعمال التجارية زياده طاقتها الي ثالثه ارباع الطاقه المعتاده مع الحفاظ علي ارتداء اقنعه الوجه ️❇
.استئناف الرعاية الصحية وطب األسنان للعمليات روتينية واالختيارية لكل األعمار  .الموظفون يجب فحصهم يوميًا ويجب عليهم ارتداء األقنعة️❇
فتح االعمال التاليه بقيود️⚠
صالونات األظافر  ،صالونات الشع ر  ،التدليك  :الخدمه بموعد مسبق فقط علي ان ال يزيد العمال و العمالء عن ⚠️١٠
فحص العمال يوميا و ارتدائهم اقنعه الوجه
 .مالعب االطفال ومالعب التنس وكرة السلة يمكن فتحها علي ان يتم الحفاظ علي التباعد االجتماعي ️⚠

:االبقاء إغالق المواقع التالية في المرحلة الثانية
الحانات وأماكن الترفيه❌
صاالت الرياضية والياقة بدنية❌
مالعب مشاهده األحداث الرياضية ❌
ناشڤل بالعربي Nashville in Arabic
المرحلة الثالثة
⃣️3
:بعد  1️4يو ًما من التحسين  ،ستحدث العناصر التالية في المرحلة الثالثه
ال يزال يُنصح أي شخص فوق سن  65وأولئك الذين يعتبرون عرضة لخطر كبير للبقاء في المنزل .كما يُنصح الناس بمواصلة العمل من المنزل
ويجب أال يكون هناك ️ Nonresidential K 1️2كلما أمكن ذلك .و يُنصح جميع السكان بارتداء األقنعة في األماكن العامة  ،ويمكن فتح مدارس
.تجمعات تزيد عن ١٠٠
يمكن للمطاعم والبارات التي تقدم الطعام زياده طاقتها الي كامل طاقتها المعتادة  ,تنظيف االسطح بعد كل استخدام  ,مع فتح منطقه تقديم الخمور✅
.بنصف طاقتها و السماح بتقديم موسيقى حية
يمكن لمتاجر التجزئه و االعمال التجارية زياده طاقتها الي طاقتها المعتاده مع الحفاظ علي ارتداء اقنعه الوجه✅
.الرعاية الصحية وطب األسنان للعمليات روتينية واالختيارية لكل األعمار  .الموظفون يجب فحصهم يوميًا ويجب عليهم ارتداء األقنعة✅
 .فتح صاالت الرياضية والياقة بدنية ،علي العمال ارتداء اقنعه الوجه و تنظيف االجهزه بعد كل استخدام✅
فتح االعمال التاليه بقيود️⚠
الحانات وأماكن الترفيه ( المتاحف و السنيما )بنصف طاقتها ,تنظيف االسطح بعد كل استخدام️⚠
صالونات األظافر  ،صالونات الشعر  ،التدليك  :الخدمه بموعد مسبق فقط علي ان ال يزيد العمال و العمالء عن ⚠️١٠
فحص العمال يوميا و ارتدائهم اقنعه الوجه
 .م العب االطفال ومالعب التنس وكرة السلة يمكن فتحها علي ان يتم الحفاظ علي التباعد االجتماعي ️⚠
:االبقاء إغالق المواقع التالية في المرحلة الثالثه
مالعب مشاهده األحداث الرياضية ❌
ناشڤل بالعربي Nashville in Arabic
المرحله الرابعة
⃣4
 :بعد  1️4يو ًما من التحسين  ،ستحدث العناصر التالية في المرحلة الرابعه
ال يزال يُنصح أي شخص فوق سن  65وأولئك الذين يعتبرون عرضة لخطر كبير للبقاء في المنزل.العمل من المنزل اختياري و لكنه موصي به .و
ويمكن ان يكون هناك تجمعات تزيد عن ️ Nonresidential K 1️2يُنصح جميع السكان بارتداء األقنعة في األماكن العامة  ،ويمكن فتح مدارس
١٠٠.
العمل بالمطاعم والبارات التي تقدم الطعام بطاقتها المعتاده .و تنظيف االسطح بعد كل استخدام و يمكن للموظفين ارتداء اقنعه وجه✅
يمكن للحانات وأماكن الترفيه ( المتاحف و السنيما )العمل بكامل طاقتها .تنظيف االسطح بعد كل استخدام و يمكن للموظفين ارتداء اقنعه وجه✅
العمل بمتاجر التجزئه و االعمال التجارية زياده بطاقتها المعتاده مع الحفاظ علي ارتداء اقنعه الوجه االختياريه✅

.الرعاية الصحية وطب األسنان للعمليات روتينية واالختيارية لكل األعمار  .الموظفون يجب فحصهم يوميًا ويجب عليهم ارتداء األقنعة✅
صاالت الرياضية والياقة بدنية✅
مالعب االطفال ومالعب التنس وكرة السلة✅
مالعب مشاهده األحداث الرياضية ✅
فتح االعمال التاليه بقيود️⚠
صالونات األظافر  ،صالونات الشعر  ،التدليك  :الخدمه بموعد مسبق فقط علي ان ال يزيد العمال و العمالء عن ⚠️١٠
فحص العمال يوميا و ارتدائهم اقنعه الوجه

