
 

 

 

الشركات وخدمات المستهلك ووكالة اإلسكان ● غافن نيوزوم ، حاكم كاليفورنيا    

قسم شؤون المستهلك ● مجلس الحالقة والتجميل  
P.O. Box 944226, Sacramento, CA 94244-2260

barbercosmo@dca.ca.gov رقم الهاتف: 5210-952 (800)   البريد اإللكتروني:  
www.barbercosmo.ca.gov  الموقع اإللكتروني: 

 

 

إلعادة فتح مؤسستك  3 خطوات

أنشأ مجلس كاليفورنيا للحالقة والتجميل هذا المستند لمساعدة أصحاب الرخص المهنية على فهم أين وكيف يمكنهم الوصول إ لى 

المعلومات الخاصة بإعادة فتح مؤسساتهم خالل هذا الوقت غير المسبوق.  يرجى العلم أن المجلس يمكنه فقط توفير الموارد التي 

ت م  كن أصحاب الرخص أن يمتثلوا ألوامر الصحة العامة وأوامر المقاطعة، لكن ليس لديه السلطة لتعديل هذه اإلرشادات أو 

اإلجابة على األسئلة المتعلقة بها.  

  الذي يتناول خطة ممارسة األنشطة Blueprint for a Safer Economyالخطوة األولى: تفضل بزيارة موقع:

( لتتحقق من القطاعات التي  يس مح بفتحها  /https://covid19.ca.gov/safer-economyاالقتصادية بطرق أكثر أمانا (

" الموجودة في أعلى يمين الشاش ة. Select languageفي مقاطعتك. يمكنك اختيار لغتك باستخدام القائمة المنسدلة "

الخطوة الثانية: ز ر الموقع اإللكتروني الخاص بالمقاطعة للتحقق مما إذا كانت لديهم قيود أكثر صرامة من القيود التي فرضتها 

الوالية. إذا كان األمر كذلك، فيرجى مراجعة اإلرشادات المتاحة على الموقع اإللكتروني الخاص بالمقاطعة. هناك قائمة بجميع  

 https://covid19.ca.gov/get-local-information/:المواقع اإللكترونية للمقاطعة على الرابط التال ي

الخطوة الثالثة: راجع إرشادات كوفيد-19 الصادرة عن وزارة الصحة العامة بكاليفورنيا )CDPH( التي تتعلق بمؤسستك.  

للحصول على إرشادات ومعلومات لتقديم الخدمات )في األماكن المغلقة أو المفتوحة(، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:  

 https://barbercosmo.ca.gov/licensees/salon_reopen.shtml.

(  وأي إرشادات إضافية تضعها مقاطعتك.   ) CDPHتذكير: يتعين عليك االلتزام بإرشادات وزارة الصحة العامة بكاليفورنيا 
إذا كانت إرشادات المقاطعة الخاصة بك تختلف عن إرشادات وزارة الصحة العامة بكاليفورنيا، فيجب عليك االلتزام بما هو  

أكثر صرام ة. 

مصادر إضافية 

(، اتصل بالرقم  1784-558 (916) أو ق م CDPH لألسئلة المتعلقة بإرشادات وزارة الصحة العامة بكاليفورنيا  )•

بزيارة عالمة التبويب "اتصل بنا" )

 
Contact Us على موقعهم اإللكتروني على )

https://www.cdph.ca.gov.
 -https://covid19.ca.gov/masks للحصول على معلومات حول الكمامات وأغطية الوجه، تفضل بزيارة •

 and-ppe/.
لتذكير أصحاب الرخص المهنية والعمالء بارتداء الكمامات، أصدر المجلس ملصقا جديدا يمكن استخدامه في  •

https://barbercosmo.ca.gov/licensees/salon_reopen.shtml المؤسسات: .
ً ً

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/
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https://covid19.ca.gov/masks-and-ppe/
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