
19-كوفيد  
ونصائح و مصادرمعلومات   

املينوالع المنظماتو  لشركاتل  
 24/3/2020تم التحديث بتاريخ: 

  

19-ن كوفيدع  
 

نشأ الفيروس في الصين ولكنه ينتشر حاليًا في الواليات المتحدة  .هو ساللة فيروس جديدة تنتشر من شخص آلخر (19-)كوفيد الفيروس التاجي الجديد

لمزيد  .يوًما من التعرض للفيروس 14إلى  2قد تظهر هذه األعراض بعد  .الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس 19-كوفيد أعراض تشمل .وبلدان أخرى

 )CDC( مراكز السيطرة على األمراض و الوقاية منها من المعلومات حول الفيروس قم بزيارة موقع
  

على الرقم  والية نيومكسيكو ، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ، فيجب عليك االتصال بقسم الصحة في19-كوفيد إذا كنت تعاني من أعراض

 .للحصول على إرشادات (855)  -3453-600

  

 1-833-551-0518 :رقم علىستفسارات األخرى غير المتعلقة بالصحة ، اتصل لجميع اال
  

غير الربحيةالخاص بالشركات و المؤسسات  لمساعدة الماليةل 19-برنامج كوفيد   
  

 مساعدة قروض الكوارث -إدارة األعمال الصغيرة 
هذا التمويل متاح  .ما يصل إلى مليوني دوالر في شكل قروض منخفضة الفائدة للمساعدة في حاالت الكوارث )إس بي إيه( الصغيرةتقدم إدارة األعمال 

 .اآلن لجميع الشركات الصغيرة في نيو مكسيكو

 (طابعة هاتفية 1-800-877-8339)   1-800-659-2955برقم اتصل  ، https://disasterloan.sba.gov التقدم بطلب عبر اإلنترنتيمكنك 

 disastercustomerservice@sba.gov و البريد اإللكترونيأ
  

 19-كوفيد بواسطةمساعدة للشركات التي تأثرت سلبًا  -والية نيو مكسيكو 
 بشدة أعمالهم ألصحاب األعمال الذين تتأثربصورة أكبر لدى والية نيو مكسيكو برامج لضمان القروض التجارية من أجل جعل رأس المال متاًحا 

 .19-كوفيد الناتجة عن الطوارئ الصحية ةحالسبب ب

  

 New Mexico Mainstreet"نيومكسيكو مين ستريم" على موقع  19-كوفيد 

 .األزمة الصحية الوالية أثناء مناطقمساعدة من أجل وأمثلة على االستجابة ، وفرص مصادر،
  

 الربحيةصندوق إجراءات الطوارئ للمنظمات غير 
نيو مكسيكو" من أجل العمل على صندوق اجراءات  سنترالوقد تعاون كالً من مؤسسة "البوكيركي كومينتي فاونديشن" و مؤسسة "يونايتد واي أوف 

 19-للطوارئ لدعم المنظمات غير الربحية التي تعاني من فقدان أو عدم القدرة على استعادة نفقات اإليرادات بسبب كوفيد

  

 خطوط واشنطن االئتمانية بدون فوائد
 .يوًما 90ألف دوالر بدون فوائد لمدة  200خطوط ائتمان تجارية صغيرة تصل إلى  ”واشنطن فيديرال“تقدم 

  

  لمنح التجارية الصغيرةل فيسبوك برنامج
ة تعمل دول 30شركة صغيرة مؤهلة في أكثر من  30000اإلعالنية لما يصل إلى و األرصدة مليون دوالر من المنح النقدية  100م شركة فيسبوك قدت

 .المزيد من التفاصيل نشراستخدم الرابط للتسجيل للحصول على التحديثات حيث يتم  بها الشركة.
  

 19-كوفيدمن المتضررين شركات والمقيمين المنظمات غير الهادفة للربح التي تدعم ال
  

 NM Association of Grantmakersمؤسسة نيومكسيكو للمانحين 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html
https://disasterloan.sba.gov/ela/
https://gonm.biz/about-us/covid-19-response/
https://www.nmmainstreet.org/coronavirus-resources/
https://albuquerquefoundation.org/emergency-action-fund.aspx
https://www.wafdbank.com/business-banking/coronavirus-business-line-of-credit
https://www.facebook.com/business/boost/grant
https://www.yelp.com/collection/6p-Kic3OBgP0pOxXwPOHjQ?fbclid=IwAR3vS3WYcHPz8NRTP62qg1765YnlhYlvc-ZhzLz4-Xb5noR5LfhOKD7Yglk
https://www.nmag.org/news-item/philanthropys-response-for-covid-19/


 19-كوفيد لـ ةل الخيرياعمقائمين على األاستجابة ال

 وأشكال الدعم األخرى ،التسهيالت المادية لدفع الفواتير ،لدفع الضرائب النهائيتمديد الموعد : 19-كوفيد 
  

 ةضريبيال لإلقراراتمدد الموعد النهائي مصلحة الضرائب ت
 2020يوليو  15حتى  2020لعام  ةالضريبيلإلقرارات تم تمديد الموعد النهائي 

  

 ةالضريبيلإلقرارات الضرائب واإليرادات في والية نيو مكسيكو تمّدد الموعد النهائي  مصلحة
 2020يوليو  15حتى  2020لعام  ةالضريبيلإلقرارات تم تمديد الموعد النهائي 

  

 تعلق العقوبات على المدفوعات المتأخرة أو الفائتة -"ونيومكسيك"غاز  شركة
 .2020أبريل  6حتى  بدفع الفواتير يقمبإيقاف قطع توصيل الخدمات لمن لم  "غاز نيومكسيكو" قامت شركة

  

 المساعدة فيما يتعلق بفاتورة المرافق -شركة "بي إن إم" 
كما أنه سيتم  .قامت شركة "بي إن إم" بتعليق قطع الخدمة الكهربائية للعمالء السكنيين والتجاريين الذيم لم يتمكنوا من دفع الفواتير، حتى إشعار آخر

  و بشكل فوري، عن الرسوم المتأخرة على العمالء السكنيين والتجاريين ، حتى إشعار آخر. التنازل،

 

 الدفع في مساعدةال –سلطة مرافق المياه 
  علقت هيئة مرافق المياه قطع توصيل المياه بسبب عدم القدرة على الدفع حتى إشعار آخر.

 

 شركة "كومكاست" لخدمات اإلنترنت

 Internetإلنترنت في المنزل.  سيحصل عمالء تتخذ شركة كومكاست خطوات فورية للمساعدة في توصيل األسر ذات الدخل المنخفض با

Essentials الجدد على شهرين مجانًا من خدمة اإلنترنت ، وهي باقة متاحة لجميع األسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض. 

  

   FI-XFINITY WIانترنت مجاني من 
 Xfinity عمالء  غيرمن جميع أنحاء البالد ألي شخص يحتاج إليها مجانًا ، بما في ذلك مشتركي اإلنترنت  في Xfinity WiFi اتصال نقاط تتوفر

 . " xfinitywifi " اسم شبكة اختيارنقطة اتصال ، يمكنك  التواجد بالقرب منبمجرد 
  

البطالة عن معلومات :19-كوفيد  
  

  19-كوفيد بـ ضررينلعاملين المتمعلومات ل –مكتب "نيو مكسيكو" لحلول العمالة 
قم بزيارة الرابط أعاله لمزيد من  .، قد يكون بعض العمال مؤهلين للحصول على إعانات التأمين ضد البطالةالعامةحالة الطوارئ الصحية  ظلفي 

 1-877-664-6984رقم: المعلومات حول البطالة أو اتصل على 

  

 وزارة العمل األمريكية
 19-كوفيد على االستعداد لـ األعمال أصحاب و لمساعدة العمال مصادرلدى وزارة العمل األمريكية 

  

التوظيففرص  : 19-كوفيد  

  
 اتصاالت القوى العاملة

 .لمزيد من المعلومات حول فرص العمل ، يرجى زيارة الرابط أعاله

  

 للتعيين تطلب موظفينسميث  متاجر
سيساعد العمال في  .19-كوفيد أعلنت متاجر سميث لألغذية واألدوية أنها ستوظف عمال إضافيين على الفور من أجل التعامل مع الطلب المتزايد بسبب

 و األشياء.  دقيق لألسطحالرفوف وكذلك التنظيف ال ملءإعادة 
  
 متاجر سبراوتس تطلب موظفين للتعيين 

https://www.irs.gov/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020
http://www.tax.newmexico.gov/
https://www.nmgco.com/en/nmgco_home
https://www.pnmforwardtogether.com/help
http://www.abcwua.org/Latest_News.aspx?8d915011d39a40e4974cf32d10f927f2blogPostId=43bdacff4ed9412dbada7cc77f7fb8ae#BlogContent
https://www.internetessentials.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.dws.state.nm.us/COVID-19-Info
https://www.dol.gov/
https://www.jobs.state.nm.us/vosnet/Default.aspx
https://jobs.kroger.com/smiths-food-and-drug/go/Smith%27s-Food-&-Drug/588300/
https://about.sprouts.com/careers/


من  أكثرسبراوتس لدى  .19-كوفيد بسببأنه سيتم توظيف عمال إضافيين على الفور من أجل التعامل مع الطلب المتزايد ت أسواق سبراوتس أعلن

 480-800-8056: الهاتف على الرقم عبر أو تقدم بطلبك عبر اإلنترنت. و وظائف إداريةبدوام جزئي تشمل هذه الوظائف أعمال ،  شاغرة وظيفة 140

 المخرجين للفنانين و دعم: 19-كوفيد

  
  بنيو مكسيكوالموسيقي  دعمصندوق 
 الفنان المستقللدعم  مصادر
 للفنانين والمنظمات الفنية مصادر مؤسسة "األوقاف القومية للفنون"قائمة 

 شبكة األداء الوطني مصادر
 للفنون "سبرينج بوردمنظمة "

 كابيتال" منظمة "كرييتف
 منظمة "كلتشرال سورس"

 الفنون لمصادرمؤسسة نيويورك 
 لفيروس التاجيا كارثةالتأهب ل - لفنونمن أجل امريكيون أ

 كرافتالخاص ب جابة صندوق إغاثة الطوارئاست
 الفيروس التاجيأثناء أزمة الرعاية المجتمعية 
 أرشيف العمل الفني

  مليون دوالر 100 ينشئ صندوق إغاثة لفيروس كورونا بقيمةنيتفليكس 
  

 السياحة و 19-كوفيد 
 السياحة في والية نيو مكسيكو مكتب

 يقم بزيارة البوكيرك
  يلبوكيركافي  افتراضيةجوالت 

  

 للدعم الرقمي لشركتك: مصادر  19-كوفيد
  

 اإلنترنت منصات توسيع األعمال التجارية الخاصة بك على و دعمل دورة
ستكون الدورة  .دورة خاصة لمساعدة الشركات في نيو مكسيكو على االتصال باإلنترنت STC.UNM تقدم أكاديمية االبتكار بجامعة نيو مكسيكو و

 .مايو 15أبريل إلى  6من  متاحة على اإلنترنت

  

 19-كوفيدأزمة أثناء تسويق عملك 
  

 19-"مين ستريم أمريكا" للتعامل مع كوفيد مصادر
  

 :توصيل طلبات الطعام

 DoorDash"دوور داش" 
 Uber Eats "أوبر إيتس"

  

 SUPPORTLOCALABQ# 19-كوفيد 
  

خالل شراء بطاقات  مندعم المحالت التجارية المحلية  يمكن للمقيمين .االجتماعي تباعدالمن المهم أن نواصل دعم الشركات المحلية أثناء ممارسة 

للحصول على دليل للشركات واألفراد الذين  .أو عن طريق الهاتف محلي عبر اإلنترنتالشراء ال والطلبات المنزلية أو  السفريةالهدايا وطلب الطلبات 

 http://iheartabq.com . ، أو إلدراج نشاطك التجاري ، تفضل بزيارة 19-كوفيد أثناء أزمةيعملون 
  

 Instagram  على@ CABQEconDev  حسابناتابعنا .  على وسائل التواصل االجتماعي بنا الخاص # SupportLocalABQ تحدي واجه

 .للحصول على التفاصيل  Facebook أو Twitter  أو
  

https://about.sprouts.com/careers/
https://www.facebook.com/NewMexicoMusiciansReliefFund/
https://covid19freelanceartistresource.wordpress.com/
https://www.arts.gov/covid-19-resources-for-artists-and-arts-organizations
https://npnweb.org/covid-19-resources/
https://springboardforthearts.org/coronavirus/
https://creative-capital.org/
https://culturesource.org/
https://current.nyfa.org/post/612485365185560576/covid-19-resources-and-updates-from-nyfa
https://www.americansforthearts.org/by-topic/disaster-preparedness/coronavirus-covid-19-resource-and-response-center
https://cerfplus.org/cerfplus-responds-to-covid-19/
https://usdac.us/news-long/2020/3/15/community-care-in-the-time-of-coronavirus
https://www.artworkarchive.com/blog/how-to-support-artists-and-the-arts-during-covid-19
https://www.artworkarchive.com/blog/how-to-support-artists-and-the-arts-during-covid-19
https://www.newmexico.org/industry/news/rapid-response-covid-19/
https://www.visitalbuquerque.org/covid-19-traveler-information/
https://www.visitalbuquerque.org/covid-19-traveler-information/homeside-exploration-activities/
https://www.eventbrite.com/e/new-mexico-small-business-recovery-take-and-expand-your-business-online-registration-100317801244
https://www.locable.com/2020/03/13/1082/marketing-your-small-business-or-community-in-this-time-of-the-covid-19-coronavirus
https://www.locable.com/2020/03/13/1082/marketing-your-small-business-or-community-in-this-time-of-the-covid-19-coronavirus
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.mainstreet.org/howwecanhelp/resourcecenter/covid19resources
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.mainstreet.org/howwecanhelp/resourcecenter/covid19resources
https://www.doordash.com/
https://www.doordash.com/
https://www.doordash.com/
https://www.doordash.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ubereats.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.ubereats.com/
https://iheartabq.com/
https://www.instagram.com/cabqecondev/
https://twitter.com/CABQEconDev
https://www.facebook.com/CABQEconDev/


  

 دليل للشركات والمنظمات: 19-كوفيد 
 تطوير خطة طوارئ و استمرارية للشركات

 قم بتقييم قدرات المصاريف و االقتراض .1

 .باتخاذ الترتيبات الالزمةاتصل بمؤسساتك المالية لفهم قدرات اإلقراض الحالية وقم  .أ

فكر في تحديد أولويات المدفوعات بناًء على حجم الدفعات ، وتاريخ االستحقاق ،  .قم بعملية جرد و فهم للنفقات الشهرية الحالية .ب

 .وعروض الدعم المتعلقة بالمساعدة في حاالت الكوارث

 تحقُق من تغطية التأمين الخاصة بك  .2

اتصل بوكيل التأمين الخاص بك لمراجعة سياسة التأمين الخاصة بك وفهم ما يتم  .د انقطاع العملقد يكون لديك تغطية تأمينية ض .أ

 .تغطيته

 الخلل في سلسلة اإلمداد وتوقع المخزون لديك  .3

 اتصل بهم لتوقُع أية تأخير أو نقص.  من هم الُشركاء والموردون والمقاولون الرئيسيون لديك؟ .أ

 يوًما.  30تأكد من حصولك على مخزون كاٍف لمدة  ما هي المواد الخام التي تحتاجها شركتك للقيام باألعمال المنوطة بها؟ .ب

 .قم بتنويع مصادر التوزيع .ج

 تجنب عمليات االحتيال .4

 .تحقق من شرعية رسائل البريد اإللكتروني والرسائل الهاتفية والرسائل النصية والفواتير وما إلى ذلك .أ

 قم بمراجعة إجراءات وسياسات التوظيف    .5

قم بمراجعة وتحديث وإبالغ سياسات وإجراءات إجازة العمل الخاصة بك. عليك بتعزيز مرونة كٍل من مكان العمل و سياسة   .أ

 اإلجازات. 

يث أن مكاتب ال تطلب مذكرة من مقدم الرعاية الصحية للموظفين المرضى من أجل التحقق من مرضهم أو للعودة إلى العمل ، ح  .ب

 .مقدمي الرعاية الصحية والمرافق الطبية قد تكون مشغولة للغاية وغير قادرة على تقديم مثل هذه الوثائق في الوقت المناسب

عليك بتدريب الموظفين على القيام بالوظائف األساسية  توقع الغياب: كيف يمكنك شغل الوظائف إذا كان الموظفون غائبين؟ .ج

 لبعضهم البعض. 

فكر في طرق بديلة إلبقاء الموظفين في أعمالهم ، مثل األجر المخفض المؤقت أو  .تتسبب البطالة في صعوبات اقتصاديةسوف   .د

 .السماح بساعات عمل مرنة مثل المناوبات المتداخلة

  .قم بتحديث جميع معلومات االتصال الخاصة بالموظفين ثم قم بمشاركتها مع فريقك .ه

 االتصاالت والتسويق  .6

 .التأثير على عمالئك وشركائك في العملقلل  .أ

  تواصل مع عمالئك حول حالة عملياتك.   .ب

 .قدم أسباب خالّقة ومحفزة للعمالء حتى يساندوا شركتك .ج

، و  ، وتعزيز االستفادة من وسائل الدفع الرقمية باستخدام التجارة اإللكترونية من عملك إلى رقمي، خذ بعين االعتبار تحويل جزء .د

تقديم خصومات على  و االستفادة من الحجز المسبق و الجداول الزمنية إلدارة تدفق العمالء، و خدمات التوصيل،استخدام 

 إلخ.  الشحن،

 حافظ على نظافة المرافق .7

شجع على نظافة اليدين عند مدخل شركتك أو مكان عملك عن طريق وضع معقم اليدين  .قلل من انتشار المرض بين الموظفين .أ

 من الكحول في أماكن مرئية.  ٪ 60لى ما ال يقل عن الذي يحتوي ع

من الكحول  ٪ 60احتفظ بكمية من المناديل الجافة ، والمناديل المبللة ، والصابون ، ومعقم اليدين الذي يحتوي على ما ال يقل عن  .ب

 .في أماكن مرئية و قم بإعادة مألها بشكل روتيني

 .لمسها بشكل متكررقم بتنظيف وتطهير األسطح واألشياء التي يتم  .ج

 .تحقق من عقود الصيانة واللوازم الخاصة بك للتأكد من أنها تلبي الطلب المتزايد على النظافة  .د

 التكنولوجيا و االستفادة منتأهب لتنفيذ التباعد االجتماعي   .8

 تفحص الموارد التالية:  .اختر مؤتمرات الفيديو أو الهاتف بدالً من االجتماعات الشخصية .أ

 خدمة مكالمات جماعية أو فيديو مجانية 

 خدمة زووم  (Zoomخدمة مؤتمرات الفيديو المجانية :) 

 (  "خدمة جوجل "هانج أوتGoogle Hangout Meet) 

 ( "خدمة "مايكروسوفت تيمزMicrosoft Teams) 

  التنمية االقتصادية إدارةانظر القائمة الخاصة بنا ألفضل الممارسات للمكالمات عن بعد و مكالمات الفيديو على موقع  .ب

https://www.freeconferencecall.com/fcc/?marketing_tag=FCC20_PPC_GB_US_EN_0053&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2R7yOjZUqsvoev-MvxDGfWrbERY--SBEbO8b39aXltfuNKUtDWRqZIaAiYyEALw_wcB
https://zoom.us/pricing/?zcid=2753&creative=372727188873&keyword=free%20video%20meeting&matchtype=e&network=g&device=c&gclid=Cj0KCQjwu6fzBRC6ARIsAJUwa2QR0Ks3pH5lWRmxfZdvvMrQLYv98LwR7_grXdU3hiLxemHgX2jromYaApldEALw_wcB
https://gsuite.google.com/products/meet/
https://teams.microsoft.com/start
http://www.cabq.gov/economicdevelopment


ضع  إنجاز المهام الحرجة؟كيف يمكنك  .قم بتحديد الموظفين الضروريين أو غير األساسيين لشركتك أو مؤسستك للقيام باألعمال .ج

 .في اعتبارك السماح بالعمل عن بعد كلما أمكن

 .تأكد من أن لديك التكنولوجيا والبنية التحتية الالزمة لدعم الموظفين الذين يعملون من المنزل .د

 النظافة الشخصية و عاداتو مارس العادات الصحية الجيدة  شّجع .9

 .تجنب السفر غير الضروري خارج الدولة  .أ

 :باتخاذ خطوات احترازية للبقاء بصحة جيدة ، مثلقم  .ب

  فيجب استخدام  الماء والصابون لم يتوفر إذا .ثانية على األقل 20غسل اليدين بالصابون والماء بشكل متكرر لمدة ،

 من الكحول على األقل .  ٪60معقم لليدين يحتوي على 

 تنظيف وتطهير األسطح واألشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر. 

 المرضى على البقاء في المنزل الموظفين قم بتشجيع.  

   هاو الوقاية من كز السيطرة على األمراضاالنصائح من مرساعد في تشجيع الصحة النفسية اإليجابية باستخدام هذه 

 )سي دي سي(

تشمل هذه األعراض  . 19-كوفيد أي من أعراض ظهرت عليكإذا كنت  1-855-600-3453 رقم تصل بوزارة الصحة على ا .ج

 .يوًما من التعرض للفيروس 14إلى  2قد تظهر هذه األعراض بعد  .الحمى أو السعال أو صعوبة التنفس

 ابق على اطالع واضحة و ودقيقة معلومات  باستخدام تواصل .10

 .قم بإنشاء بروتوكول للتواصل. قم بإبقاء القوى العاملة والعمالء على اطالع .أ

 :، قم باستخدام الموارد التالية19-كوفيد للحصول على معلومات وتحديثات رسمية حول .ب

 منظمة الصحة العالمية 

 كز السيطرة على األمراض والوقاية منهاارم 

 الصحة في نيومكسيكو إدارة 

 دينة البوكيركيم 

 م كيلير"يأخبار العمدة "ت 

 للمطاعم دليل :  19-وفيدك

 
والية نيومكسيكو على الرقم  ، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ، االتصال بقسم الصحة في 19-كوفيد يجب على أي موظف يعاني من أعراض

 .للحصول على إرشادات 3453-600-855

 

مؤسسة خدمات طعام إذا كان  ةيجب منع الموظفين من العمل في أيفإنه ،  2009وفقًا لقانون األغذية واألدوية الصادر عن إدارة األغذية والعقاقير لعام 

  .لديهم التهاب في الحلق و ُحمى

 

 المطاعم باتباع الخطوات التالية: يباإلضافة إلى ذلك ، يوصي قسم حماية صحة المستهلك بمدينة البوكيرك

  أو توصيل الطلبات للمنازل السفري )تيك أواي(توفير الطعام 

  الطلبات الخارجية. فيما يخص، والتوابل ، وما إلى ذلك  أدوات الطعاممثل  أدوات ذات استخدام واحد،استخدم 

  أفراد، شامالً ذلك عمال المطعم.  10فيما يخص استالم أو شراء طلبات الطعام لما ال يزيد عن قم بتحديد عدد األفراد داخل المنشأة 

  من التعامل النقدي وطلب الطعام  و ذلك للحد: لدفعمتعددة لخيارات إتاحة باإلضافة إلى الطلب عبر اإلنترنت أو الهاتف خيارات توفير قم ب

 .Venmo "فينمو" مثل األموال و تحويل اإللكتروني عزيز طرق الدفعقم بت. ةخصيبصفة ش

 يساعد في عمليات خدمة الطعام. أن يقوم على أو حتىهذا الفرد ال يجب ل موظف للمعامالت الشخصية. قم بتعيين 

  إذا تم ارتداء القفازات للقيام بأنشطة إضافية ، مثل التعامل   .القفازاتيتحتم على من يعدون الطعام و من يجهزون طلبات الطعام أن يلبسوا

 .مع النقود الورقية ، يجب على هؤالء األفراد غسل أيديهم قبل ارتداء زوج جديد أو بعد خلعه

 بعد مالمسة األشياء شجع الموظفين على غسل أيديهم بشكل متكرر ، خاصة  . إعادة تدريب الموظفين على طرق غسل اليدين المناسبةقم ب

 .التي يستخدمها الضيوف أو العمالء ، مثل المناديل واألواني الفضية والنظارات واألطباق

 انتبه بشكل خاص لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر   .قم بتنظيف جميع المناطق العامة في منشأتك .زيادة تكرار التنظيف والتطهيرقم ب

 .والطاوالت، والكراسي، وقوائم الطعام، والتوابل، وماكينات بطاقات االئتمان، وما إلى ذلكمثل مقابض األبواب، والمكاتب، 

 تأكد من اتباع جميع اإلرشادات الملحقة بهذه في كل منتجات التنظيف المستخدمة.  سوائل التعقيمتأكد من استخدام التركيز المناسب ل

 .المنتجات

  .الصحة في  بإدارة، فيرجى أن تطلب منه االتصال 19-بكوفيد إصابتهً إذا اشتبه موظف في تأكد من بقاء الموظفين المرضى في منازلهم

سياسة اإلجازة المرضية في لجميع الموظفين  فهمللحصول على مزيد من التعليمات. تأكد من  (855)-600-3453على  ووالية نيومكسيك

 منشأتك.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fcoping.html
https://www.who.int/
https://www.cdc.gov/
https://www.governor.state.nm.us/press-releases/?fbclid=IwAR1GPoDGKAHOx9jQmoni05A97zIZW7FO4M9DY2zXV41uVHYK9gx9qEC6mvI
https://www.cabq.gov/mayor/news
https://www.cabq.gov/mayor/news
https://www.cabq.gov/mayor/news


  الوالية.  حافظلإلبالغ عن األعمال التي تنتهك أوامر الصحة العامة لمُ  311اتصل برقم 

 

 نحن نشجع أعضاء المجتمع على زيارة. مكتب وزارة الصحة في نيومكسيكو هو الهيئة الرائدة في االستجابة لفيروس كورونا على مستوى الوالية

 https://cv.nmhealth.orgلألسئلة العامة (833)551-0518 أو االتصال بالرقم. 

  

  

 19-كوفيد للشركات أثناء أزمةمصادر أخرى 
 المشروعاتالتوجيه المؤقت للشركات وأصحاب  - (CDCمراكز التعامل مع االمراض و الوقاية منها )

 19-كوفيد أزمةأثناء  إرشادات حول إعداد أماكن العمل- (OSHAقانون السالمة و الصحة المهنية )
 19-كوفيد لـإرشادات للشركات وأصحاب العمل للتخطيط واالستجابة  -إدارة األعمال الصغيرة 

 و مصادر للشركاتمعلومات : 19-كوفيد - والية نيومكسيكو
 دليل التأهب للكوارث واالستجابة لها والتعافي منها -إدارة الشركات الصغيرة بوالية نيومكسيكو 

 (21RS) لمدنيةمؤشر/ أداة ضعف الصحة ا :  19 -كوفيد
  

 الصغيرة الخاص بالشركاتشركاء النظام اإليكولوجي 
 والية نيومكسيكول للتنمية االقتصادية
 مقاطعة برناليلولالتنمية االقتصادية 

 SBAإدارة الشركات الصغيرة 
 NMSBAإدارة الشركات الصغيرة بوالية نيومكسيكو 

 حلول القوى العاملة مكتب
 ت القوى العاملةاتصاال

 يالبوكيركفي مدينة التدريب المهني 

 CNM STEMulusمركز 
 WESSTمؤسسة 
 Spring Dream (ACCION) دريم سبرينجمؤسسة 

 ضوصندوق القر
 بوالية نيومكسيكو الهيئة المالية

 SBDCمراكز تطوير الشركات الصغيرة 
 NMSBDCمركز نيومكسيكو لتطوير الشركات الصغيرة 

 SCOREمؤسسة سكور 
 إدارة نيو مكسيكو لخدمات المحاربين القدامى

  Op Capital-NUSENDA Credit Union Co  األموال التعاونية سبنك نوسيندا لرؤو برنامج
   (PTAC) المساعدة الفنية للمشتريات

 تحالف التجارة الدولية
 للتنمية االقتصادية يشركة البوكيرك

 اإلسبانيةتجارة البوكركي لذوي األصول غرفة 
 سكان األمريكيين األصليينالغرفة تجارة 
 يفي البوكيرك األمريكية األفريقية غرفة التجارة

  يغرفة تجارة البوكيرك
 مدن متقدمة

 نشطةمدينة 
  

 التواصلمعلومات 
 التنمية االقتصادية إدارة

 الصغيرةمكتب األعمال 
505-768-3270 

  

https://cv.nmhealth.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://gonm.biz/uploads/documents/COVID_%2800000003%29.pdf
http://www.nmsbdc.org/uploads/files/Disaster%20Preparedness%20Response%20%20Recovery%20Guide%20FINAL%20Rev3-12-2020.pdf
https://covid.rs21.io/
https://gonm.biz/
https://www.bernco.gov/economic-development/
https://www.sba.gov/
https://www.sba.gov/offices/district/nm/albuquerque
https://www.dws.state.nm.us/en-us/
https://www.jobs.state.nm.us/vosnet/Default.aspx
https://www.cabq.gov/economicdevelopment/why-albuquerque/workforce
https://www.wesst.org/
https://www.dreamspring.org/
https://www.dreamspring.org/
https://www.loanfund.org/
https://www.nmfa.net/
https://americassbdc.org/
http://www.nmsbdc.org/
https://www.score.org/
http://www.nmdvs.org/vboc/
https://www.nusendafoundation.org/partner-programs/co-op-capital
https://www.nusendafoundation.org/partner-programs/co-op-capital
https://www.nmptac.org/
https://www.nmptac.org/
https://www.nmtradealliance.org/
https://www.abq.org/
https://www.abq.org/
http://ahcnm.org/
http://aiccnm.com/
http://aagacc.org/
http://greaterabq.com/
http://forwardcities.org/
https://cityalive.org/covid-19/
http://www.cabq.gov/economicdevelopment
http://www.cabq.gov/economicdevelopment/small-business


  | 505-252-3473 ديفيد سايرز
 مدير مكتب األعمال الصغيرة

  | 505-382-3150 جنيفر اسكيفيل
 تمدير االتصاال

mailto:dsayers@cabq.gov
mailto:jesquivel@cabq.gov

