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شهر فریمانت فرمان تقنینی را برای استفادۀ عمومی از روپوش ها برای حفاظت کارگران و مصرف کننده گان خدمات اساسی اعالم
میدارد
شهر فریمانت ،کلیفورنیا  16 -اپریل  - 2020شهر فریمانت فرمان تقنینی شماره " " EO 2020-03را اعالم نمود که کارگران برای خدمات
اساسی و مردم را برای استفاده از روپوش ها در بعضی جاهای تجارت ضرور مستلزم ساخت تا کارگران و مرم را حفاظت کند و از سرایت
ویروسکرونا (کوید )19-در داخل جامعه جلوگیری صورت گیرد lجاهای تجارتی که در فرمان تقنینی شناخته شده شامل آن عده تجارت ها
میباشد که مردم هنوز هم برای خدمات اساسی در جریان این زمان از آنها دیدن میکنند lکارگران در این محالت تجارتی روپوش ها را باالی
بینی و دهن شان هنگام اجرای کار باید بپوشند lاین روپوش ها باید توسط کارفرما برای شان فراهم شود و الزم نیست تا نوعیت ماسک طبی
یا تنفس کنندۀ  N95را داشته باشد؛ پوش های تکه یی ،مانند دستمال گردن و بندانه مناسب است.
تمام مشتریان/مصرف کننده گان و بازدید کننده گان از تجارت ها و سازمان های شناخته شده باید همچنان برای فراهم نمودن حفاظت بیشتر
برای کارمندان و مشتریان دیگر روپوش بپوشند ،و ممکن است که برای شان اجازۀ دخول یا فراهم نمودن خدمت در صورت عدم پوشیدن
روپوش داده نشود lبرعالوۀ آن ،کارفرماهان تمام کارگران برای خدمات اساسی باید کارگران خود را برای شستن دستان یا استفاده از پاک کن
دستان حد اقل هر  30دقیقه اجازه دهند.
"به طور روزمره ،مردان و زنان که فعالیت های اساسی را در داخل جامعۀ ما انجام میدهند در معرض خطر بزرگتر مبتال شدن به کوید-
 19قرار دارند "،لیلی می شاروال شهر فریمانت گفت" lشهر فریمانت این فرمان تقنینی جدید را برای مصئون نگهداشتن این اعضای مهم
جامعۀ ما در حالیکه سرایت وسیع کوید 19-را جلوگیری میکند صادر نموده است lدر این وقت مشکل ،میخواهم از حوصله و همکاری
متوقعۀ تان در حالیکه ما اقدمات مصئونی الزمه را برای تقلیل تاثیرات این بحران صحی اتخاذ میکنیم ،ابراز سپاس میکنم"l
طبق که در فرمان تقنینی ذکر شد ،این مقررات جدید فوراً قابل اجراء بوده و به همه مردم در داخل شهر فریمانت به شمول کارگران که در
تجارت ها یا کار میکنند یا خدمات را در محالت ذیل انجام میدهند تا زمانیکه حالت اضطراری محلی خاتمه یابد یا به شکل دیگر امر صادر
شود ،واجب میشود:


تمام تاسیسات که در فروشات غذا های غیر آماده شده ،غذا های داخل قطی ،اجناس خشک ،مشروبات غیر الکلی ،میوه جات و سبزیجات تازه،
لوازم حیوانات ،گوشت تازه ،ماهی و مرغ و تخم ،و همچنان لوازم حفظ الصحه و لوارم خانه که برای حفظ الصحۀ فردی یا زیستی ،بهداشتی یا
عملیات اقامت گاه ضرورت است مشغول باشند؛












گس استیشن ها و دکان های پرزه جات موتر ،ترمیم موتر ،و دیلرشپ ها یا فروشنده گان موتر ؛
دکان های ترمیم و پرزه جات بایسکل ؛
دکان های لوازم ساختمانی ؛
نلدوان ها ،برقی ها ،دفع کننده گان حشرات ،و سایر فراهم کننده خدمات که خدمات را ارائه میکنند که برای زیست ،بهداشت و
عملیات های اقامت گاه و تجارت های اساسی الزم است ؛
دکان های لباس شویی ،خشکه شویی و فراهم کننده گان خدمات لباس شویی ؛
رستورانت ها و تسهیالت دیگر که غذا را آماده و صرف میکنند؛
فراهم کننده گان آماده سازه جنازه ،غسل جنازه ،قبرستان ها ،و کریماتوریم ها ؛
تجارت های که فعالیت اولیۀ شان حمل و نقل یا رسانیدن مواد بقالی ،غذا ،یا اجناس دیگر به شکل مستقیم به اقامت گاه یا یا تجارت ها
باشدl
تکسی ها ،شرکت های کرایۀ موتر ،خدمات شریک سواری ،و فراهم کننده گان ترانسپورتی خصوصی ؛ و
خدمات مسلکی ،مانند خدمات حقوقی ،نوتاری ،یا محاسبهl

این فرمان با توصیه های ادارۀ صحت عامۀ کاونتی االمیدا ،ادارۀ صحت عامۀ کلیفورنیا ،مرکز کنترول و جلوگیری از امراض
) (CDCبرای مصئونیت و صحت جامعه در جریان این بحران صحت عمومی مطابقت داردl
برای معلومات بیشتر و تجدیدها در مورد چگونگی نظارت شهر فریمانت از مرض ویروس کرونا ( 2019کوید ،)19-از وب سایت ویروس
کرونا دیدن کنید lتجدید های عمومی در حساب های شبکات اجتماعی این شهر در فیسبوک ،نیکست دور ،نیکسل ،و تویتر صورت میگیرد؛
چینل های ما را تعقیب کنید.
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