خريطة الطريق إلعادة فتح مدينة ناشفيل
وضعت مدينة ناشفيل الخطة التالية بهدف عودة المدينة إلى العمل والحياة الطبيعية.
والحقيقة المرة هي أن مدينتنا ستتعايش مع فيروس كوفيد 19-حتى يتم اكتشاف لقاح فعّال لمكافحة الفيروس.
يعني التعايش مع فيروس كوفيد 19-العودة إلى العمل بالرغم من استمرار انتشار الفيروس.
ويجب علينا المضي قد ًما في العودة إلى العمل بحذر لضمان عدم التسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ في عدد اإلصابات ،وهو ما سيرغمنا جمي ًعا على
العودة للبقاء في منازلنا.
ستعيد األنشطة االقتصادية في مدينة ناشفيل فتح أبوابها على مراحل .لكننا لن نمضي قد ًما في االنتقال إلى المرحلة التالية إال في حالة حدوث
تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدار فترة زمنية مقبولة ،بح ٍّ ّد أدنى  14يو ًما بين كل مرحلة ،والتي تليها.

مرحلة
البقاء بأمان
في المنزل
فقط

جميع السكان

المطاعم و
الحانات التي تقدم
الطعام

الحانات و
أماكن
الترفيه

متاجر البيع
بالتجزئة و
المؤسسات
التجارية

(انتهت )5/10
يلتزم جميع السكان
بالبقاء في المنزل
ما لم يكن
الخروج ألمر
ضروري للغاية
يلتزم الجميع بالعمل
من المنزل ،ما لم
يكن
أمرا
بالخارج
العمل
ً
ضروريًا
يلتزم جميع السكان
بارتداء كمامات في
األماكن العامة

مغلقة
خدمة األطعمة
السريعة
والمشروبات
الجاهزة فقط

مغلقة

مغلقة

صالونات العناية مؤسسات الرعاية
الصحية و
باألظافر ،و
عالج األسنان
صالونات
تصفيف الشعر،
و
صالونات
التدليك ،وغيرها
بد ًءا من
مغلقة
 30أبريل،
يتم تقديم العالجات
الروتينية
والجراحات
االختيارية
لمن هم أصغر من
 70عا ًما

قاعات ممارسة
التمارين
الرياضية و
اللياقة البدنية

مغلقة

ساحات األلعاب،
مالعب التنس و
وكرة
السلة

مغلقة

أماكن ممارسة
األلعاب الرياضية

مغلقة

يخضع الموظفون
للفحص
يوميًا ويرتدون
الكمامات

1
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المدارس مغلقة
ال يُسمح بالتجمعات
التي
تضم أكثر من 10
أشخاص
في حالة حدوث تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدى  14يو ًما ،ستبدأ المرحلة األولى

المرحلة
األولى

جميع السكان

المطاعم و
الحانات التي تقدم
الطعام

الحانات و
أماكن
األلعاب الرياضية

متاجر البيع
بالتجزئة و
المؤسسات
التجارية

يلتزم األشخاص
الذين يبلغون 65
عا ًما فأكثر
واألشخاص األكثر
عرضة لخطر
اإلصابة بالفيروس
بالبقاء في المنزل

تفتح وتعمل بنصف
طاقتها االستيعابية

مغلقة

تفتح وتعمل بنصف
طاقتها االستيعابية

()5/24-5/11

يلتزم الجميع بالعمل
من المنزل ،إن
أمكن
يلتزم جميع السكان
مطالبون
بارتداء كمامات في
األماكن العامة
المدارس مغلقة

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام
يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويلتزمون بارتداء
كمامات للوجه

صالونات العناية مؤسسات الرعاية
الصحية و
باألظافر ،و
عالج األسنان
صالونات
تصفيف الشعر،
و
صالونات
التدليك ،وغيرها
يتم تقديم العالجات
مغلقة
الروتينية
والجراحات
االختيارية
لمن هم أصغر من
 70عا ًما

قاعات ممارسة
التمارين
الرياضية و
اللياقة البدنية

ساحات األلعاب،
مالعب التنس و
وكرة
السلة

مغلقة

مغلقة

أماكن ممارسة
األلعاب الرياضية

مغلقة

يخضع الموظفون
للفحص
يوميًا ويرتدون
الكمامات

يتم غلق األماكن
المخصصة للشرب
وال يُسمح بتقديم
العروض
الموسيقية الحية

ال يُسمح بالتجمعات
التي
2
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تضم أكثر من 10
أشخاص
إذا حدث تراجع كبير في المقاييس ،فستتم العودة إلى المرحلة األولى

في حالة حدوث تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدى  14يو ًما،
سيتم االنتقال إلى المرحلة الثانية

المرحلة
الثانية

جميع السكان

المطاعم و
الحانات التي تقدم
الطعام

متاجر البيع
بالتجزئة و
المؤسسات
التجارية

يلتزم األشخاص
الذين يبلغون 65
عا ًما فأكثر
واألشخاص األكثر
عرضة لخطر
اإلصابة بالفيروس
بالبقاء في المنزل
إن أمكن

تفتح وتعمل بنسبة
 %75من
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل بنسبة
 %75من
طاقتها االستيعابية

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

(بدأت )5/25

يلتزم الجميع
بالعمل
من المنزل
إن أمكن
جميع السكان
مطالبون
بارتداء كمامات
في
األماكن العامة
المدارس مغلقة
يُسمح بالتجمعات
التي تضم
صا
حتى  25شخ ً
في المرة
الواحدة

يتم غلق األماكن
المخصصة للشرب
المخصصة للشرب
يُسمح بتقديم
عروض
الترفيه الحية
مع مراعاة
إجراءات
التباعد
االجتماعي
المناسبة ،يجب

خدمات العناية
الشخصية

اللياقة البدنية
والتمارين
الرياضية

المتاحف و
أماكن الجذب
السياحي

تفتح وتعمل
بنصف
طاقتها االستيعابية
(يشمل ذلك:
صالونات تصفيف
الشعر
والعناية باألظافر،
النوادي الصحية
التي تقدم خدمات
العناية بالجسم،
صالونات تسمير
البشرة،
نوادي التدليك ،و
نوادي رسم
الوشوم،
وغيرها)

تفتح قاعات
ممارسة التمارين
الرياضية وقاعات
اللياقة البدنية
وتعمل
بنصف طاقتها
االستيعابية

تفتح وتعمل
بنصف
طاقتها االستيعابية
(يشمل ذلك:
المتاحف
دُور السينما
مالعب الغولف
الصغيرة
قاعات البولينغ
المتنزهات المائية،
وغيرها)

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام
يجب الح ّد من
استخدام
المعدات التي
يشترك الجميع في
استخدامها
بالنسبة إلى
األنشطة

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام
قاعات العروض
التفاعلية مغلقة

المخيمات النهارية

األنشطة التجارية
التي تقوم على
التواصل
االجتماعي

تعمل الحافالت
بنصف طاقتها
االستيعابية

مغلقة

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
يخضع المشاركون
في المخيم
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
كمامات للوجه
أثناء ركوب
الحافلة
ال يُسمح بتناول
الطعام
في الكافتيريات،
ويُسمح بإحضار
وجبات الطعام
المغلفة
أو المعلبة

أماكن الفعاليات
الرياضية
والترفيهية
ذات المساحات
الكبيرة
مغلقة

يشمل ذلك:
الحانات ،النوادي،
حانات غناء
الكاريوكي،
الرحالت ،الحفالت
الترفيهية
المخصصة
للبالغين،
جوالت الترفيه
الرياضية،
عروض الترفيه
األدوات التي
يتشارك المؤدون
في استخدامها
قاعات تنظيم
الفعاليات (بخالف
الحانات
التي تقدم الطعام
و
المطاعم،
وغيرها)
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(يشمل ذلك:
الفعاليات،
االجتماعات،
حفالت الزفاف،
الجنازات ،وغيرها
من التجمعات)

أن يلتزم جميع
الرواد
بالجلوس
إلى الطاوالت،
يُسمح فقط
بتقديم خدمة تناول
الطعام على
الحانات و
المطاعم ،و ُيسمح
بتقديم
العروض الترفيهية
الحية،
يجب تنظيف كافة
األدوات التي
يتشارك المؤدون
في استخدامها
أثناء تقديم
العروض الترفيهية

يتم احتساب عدد
العمالء الواجب
تواجدهم
في األماكن
المخصصة
لالنتظار
على أساس
إجمالي الطاقة
االستيعابية لتلك
األماكن

الهوائية،
يجب زيادة
مسافات
التباعد
االجتماعي إلى
 10أقدام (3
أمتار)

ألعاب الفيديو
الترفيهية
مغلقة
الجوالت السياحية
متوقفة

فقط
ال يُسمح بتنظيم
المخيمات
الليلية

يوصى بممارسة
األنشطة
في الخارج كلما
كان ذلك ممك ًنا
تفتح المسابح
وتعمل
بنصف طاقتها
االستيعابية
(يُرجى الرجوع
إلى
التعليمات الخاصة
بسعة
المسابح)
تفتح مالعب التنس
وتعمل مع مراعاة
إجراءات
التباعد
االجتماعي
الرياضات
الجماعية
متوقفة،
غير أنه مسموح
بأداء التدريبات
التي ال تتضمن
مخالطة مباشرة
4
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بما يتوافق مع
بروتوكوالت
التباعد
االجتماعي
والقيود الخاصة
بحجم
التجمعات
ساحات األلعاب
مغلقة
المنافسات
الترفيهية
مغلقة
إذا حدث تراجع كبير في المقاييس ،فستتم العودة إلى المرحلة الثانية

في حالة حدوث تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدى  14يو ًما،
سيتم االنتقال إلى المرحلة الثالثة

المرحلة
الثانية
ال ُمعدَّلة

جميع السكان

المطاعم والحانات
التي تقدم الطعام

متاجر البيع
بالتجزئة
والمؤسسات
التجارية

خدمات العناية
الشخصية

اللياقة البدنية
والتمارين
الرياضية

المتاحف وأماكن
الجذب السياحي

المخيمات

يلتزم األشخاص
الذين يبلغون 65
عا ًما فأكثر
واألشخاص األكثر
عرضةً لخطر
اإلصابة بالفيروس
بالبقاء في المنزل،
إن أمكن

إذا كان أقل من
نسبة  %50من
اإليرادات نات ًجا عن
بيع الطعام

يُسمح بفتحها بثالثة
أرباع طاقتها
االستيعابية

يُسمح بفتحها
بنصف طاقتها
االستيعابية

بفتح
يُسمح
الصاالت الرياضية
اللياقة
ومراكز
بنصف
البدنية
طاقتها االستيعابية

يُسمح بفتحها
بنصف طاقتها
االستيعابية

يتم إغالق
الكافتيريات؛
يُسمح بتناول
األطعمة المغلفة
أو المعلبة فقط

تظل احتياطات
السالمة
المشمولة في
األمر رقم 7
سارية على تلك
األنشطة التجارية
التي يستمر
بموجب
فتحها
يلتزم جميع السكان
هذا األمر
بالعمل من المنزل،
إن أمكن

يجب أن يتم إغالق
الحانات لمدة 14
يو ًما كح ٍّ ّد أدنى
إذا كان أكثر من
نسبة  %50من
اإليرادات نات ًجا عن
بيع الطعام

يمكن أن يستمر
الحدائق
فتح
المركزية كما هي
في المرحلة الثالثة

األنشطة
التجارية التي
تقوم على
التواصل
االجتماعي
يُسمح بفتحها
بنسبة  %50من
طاقتها
االستيعابية أو
 25عميالً كح ٍّ ّد
أقصى

أماكن الفعاليات
الرياضية
والترفيهية ذات
المساحات الكبيرة
مغلقة

يمكن أن يستمر
فتح ساحات لعب
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يلتزم جميع السكان
بارتداء كمامات
في األماكن العامة
يُسمح بالتجمعات
التي تضم حتى 25
صا في المرة
شخ ً

الدوريات
الرياضية

يُسمح بأن تكون
نسبة اإلشغال %50
أو  100عميل في
كل طابق
يتم إغالق منطقة
البار المخصصة
للشرب في الحانات

إذا حدث تراجع كبير في المقاييس ،فستتم العودة إلى المرحلة الثانية

في حالة حدوث تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدى  14يو ًما،
سيتم االنتقال إلى المرحلة الثالثة

المرحلة
الثالثة

جميع السكان

المطاعم و
الحانات التي تقدم
الطعام

متاجر البيع
بالتجزئة و
المؤسسات
التواصل
االجتماعي

يلتزم األشخاص
الذين يبلغون 65
عا ًما فأكثر
واألشخاص األكثر
عرضة لخطر
اإلصابة بالفيروس
بالبقاء في المنزل
إن أمكن

تفتح وتعمل بنسبة
 %75من
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل بنسبة
 %75من
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل
بنصف
طاقتها االستيعابية

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

(بدأت )6/22

يلتزم جميع السكان
بالعمل
من المنزل
إن أمكن
جميع السكان
مطالبون
بارتداء كمامات
في

يتم غلق األماكن
المخصصة للشرب
وتعمل بنصف

خدمات العناية
الشخصية

اللياقة البدنية
والتمارين
الرياضية

المتاحف و
أماكن الجذب
السياحي

تفتح قاعات
ممارسة التمارين
الرياضية وقاعات
اللياقة البدنية
وتعمل
بنصف طاقتها
االستيعابية

تفتح وتعمل
بنصف
طاقتها االستيعابية
يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام

تعود قاعات
العروض
التفاعلية إلى العمل

المخيمات

األنشطة التجارية
التي تقوم على
التواصل
االجتماعي

أماكن الفعاليات
الرياضية
والترفيهية
ذات المساحات
الكبيرة

يشمل ذلك
المخيمات
النهارية و
المخيمات العائلية،
والتي ستعمل
بكامل
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل
بنصف
طاقتها االستيعابية

مغلقة

يخضع المشاركون
في المخيم
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
كمامات للوجه
أثناء ركوب
الحافلة
يخضع الموظفون

يشمل ذلك:
الحانات ،النوادي،
حانات غناء
الكاريوكي،
الرحالت ،الحفالت
الترفيهية
المخصصة
للبالغين،
جوالت الترفيه
الرياضية ،قاعات
العروض
الموسيقية ذات
المساحات
الصغيرة،
6
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األماكن العامة

طاقتها االستيعابية،
وال يُسمح
بالوقوف لتناول
المشروبات
في منطقة البار
المخصصة للشرب
في الحانة
يُسمح بتقديم
عروض
الترفيه الحية
ال يُسمح بعمل
صاالت
الرقص

بالنسبة إلى
األنشطة
الهوائية،
يجب زيادة
مسافات
التباعد
االجتماعي إلى
 10أقدام (3
أمتار)
يجب الح ّد من
استخدام
المعدات التي
يشترك الجميع في
استخدامها
تفتح المسابح
وتعمل
بنصف طاقتها
االستيعابية
(يُرجى الرجوع
إلى
التعليمات الخاصة
بسعة
المسابح)
تعود المرافق
الرياضية إلى
العمل
تعود ساحات
األلعاب
إلى العمل

تعود األنشطة
اإلضافية
واألنشطة
التشاركية
إلى العمل
(ألعاب الفيديو
الترفيهية،
البلياردو،
رمي السهام ،كرة
قدم الطاولة،
وغيرها)
تعود الجوالت
السياحية
وخدمات البرامج
العامة
إلى العمل
بنصف طاقتها
االستيعابية

للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
ال يُسمح بتناول
الطعام
في الكافتيريات،
ويُسمح بإحضار
وجبات الطعام
المغلفة
أو المعلبة
فقط

قاعات تنظيم
المناسبات
والفعاليات)
تُحدّد قاعات تنظيم
الفعاليات
والعروض
الح ّد األقصى
لحضور الحدث
صا؛
عند  250شخ ً
يجب توفير
المقاعد
لنصف إجمالي
عدد
الحضور على
األقل
يخضع الموظفون
للفحص يوميًا
ويُطلب منهم
ارتداء
الكمامات
يجب تنظيف كافة
األسطح بعد
كل استخدام
يُسمح بتقديم
عروض
الترفيه الحية
ال يُسمح بعمل
صاالت
الرقص

تعود المنافسات
الترفيهية
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يتم غلق األماكن
إلى العمل ،مع
المخصصة للشرب
االلتزام بمراعاة
وتعمل بنصف
التباعد
طاقتها االستيعابية،
االجتماعي
وال يُسمح
بين
بالوقوف لتناول
المتفرجين
المشروبات
في منطقة البار
المخصصة للشرب
في الحانة
إذا حدث تراجع كبير في المقاييس ،فستتم العودة إلى المرحلة الثالثة

في حالة حدوث تحسن/استقرار إيجابي في المقاييس على مدى  28يو ًما،
سيتم االنتقال إلى المرحلة الرابعة

المرحلة
الرابعة

جميع السكان

المطاعم و
الحانات التي تقدم
الطعام

متاجر البيع
بالتجزئة و
المؤسسات
التواصل
االجتماعي

خدمات العناية
الشخصية

اللياقة البدنية
والتمارين
الرياضية

المتاحف و
أماكن الجذب
السياحي

المخيمات النهارية

األنشطة التجارية
التي تقوم على
التواصل
االجتماعي

أماكن الفعاليات
الرياضية
والترفيهية
ذات المساحات
الكبيرة

العمل
من المنزل
اختياري

تفتح وتعمل بكامل
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل بكامل
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل بكامل
طاقتها االستيعابية

تفتح قاعات
ممارسة التمارين
الرياضية وقاعات
اللياقة البدنية
وتعمل
بكامل طاقتها
االستيعابية

تفتح وتعمل بكامل
طاقتها االستيعابية

تعود المخيمات
النهارية
إلى العمل

تفتح وتعمل بكامل
طاقتها االستيعابية

تفتح وتعمل على
أن تُحدَّد
طاقتها االستيعابية

ارتداء كمامات
للوجه
اختياري ،لكن
يوصى بها

يتم غلق األماكن
المخصصة
للشرب،
والتي ستعمل
بكامل
طاقتها االستيعابية
تعود قاعات
الرقص
إلى العمل

بالنسبة إلى
األنشطة
الهوائية،
يجب زيادة
مسافات
التباعد
االجتماعي إلى
 10أقدام (3
أمتار)

تعود قاعات
العروض
التفاعلية إلى العمل
تعود ألعاب الفيديو
الترفيهية إلى
العمل
تعود الجوالت
السياحية إلى العمل

تعود المخيمات
العائلية
إلى العمل
تعود المخيمات
الليلية إلى العمل

تُحدّد قاعات تنظيم
الفعاليات
والعروض
والعروض
فيما بعد
يتم غلق األماكن
المخصصة
للشرب،
والتي ستعمل
بكامل
طاقتها االستيعابية
تعود قاعات
الرقص
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تفتح المسابح
وتعمل
بكامل طاقتها
االستيعابية

إلى العمل

تفتح ساحات
األلعاب
والمالعب
الرياضية،
والتي ستعمل
بكامل
طاقتها االستيعابية

تفش مستمرة لفيروس كوفيد 19-ستجبرنا على العودة إلى المراحل السابقة من خطة إعادة الفتح.
هناك احتمال أن تشهد مدينة ناشفيل حاالت ٍّ ّ
كلما التزم السكان واألعمال التجارية في مدينة ناشفيل بتنفيذ اإلرشادات الخاصة بكل مرحلة من الخطة بعناية ،بقينا سائرين على المسار الصحيح
وعدنا في أسرع وقت إلى العمل بطريقة آمنة.
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