 20ﻣﺎرچ 2020
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﮔﺮاﻣﯽ راﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا،
ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﮭﻤﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم.
دﯾﺮوﻗﺖ دﯾﺮوز ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﯿﻮﺳﺎم ) (Newsomﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن اﺟﺮاﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﺎدر
ﮐﺮد .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ از ﺑﮫ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﻣﺄﻣﻮرﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ﻧﯿﺰ روز ﮔﺬﺷﺘﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ھﺮ دو طﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ھﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻮر از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺟﺮا رﺳﯿﺪه و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  11:59ﺷﺐ 7 ،آورﯾﻞ  2020ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ آﻧﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﺪ .دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ در راﻧﭽﻮ ﮐﻮردووا -و ﺑﺮای ھﻤﮫ اﻓﺮاد در ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺳﺎﮐﺮاﻣﻨﺘﻮ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،و ھﺪف از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﻮد را در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﮫ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﺎﮐﺎن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ را ﮐﺎھﺶ دھﯿﻢ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﮭﻢ را دارﯾﻢ – اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ھﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ.
اﻻن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﻧﯿﺴﺖ .اﻻن ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﺷﻤﺎ و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺮای
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن اﺳﺖ.
دﯾﺮوز ،دﺳﺘﻮرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﺮح دادم .از آن ﻣﻮﻗﻊ ،ﻣﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ طﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:
•
•
•
•

دﺳﺘﻮرات اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ و ﺳﺆاﻻت ﻣﺘﺪاول در ﮐﺎﻧﺘﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺎﺳﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺠﺎز ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﭼﺎرﭼﻮب "ﺣﺪاﻗﻞ
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺎﺳﯽ" ھﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺳﺆال ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺎ در  EconDev@cityofranchocordova.orgﯾﺎ
ﺷﻤﺎره  916.875.2002در ﮐﺎﻧﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؟ ﺑﮫ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺪارد ،و دو ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر اﺿﺎﻓﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :اﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺮاﮐﺰ ھﻤﺎﯾﺶ .دﻓﺘﺮ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ  COVID19.CA.GOVراه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ ،و دﺳﺘﻮر
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار را ﻣﯽ ﺗﻮان در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اھﺎﻟﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ھﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯿﮑﺎری ،ﻣﺰاﯾﺎی از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداره ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﮐﺎﻧﺘﯽ و دﺳﺘﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺮﺧﺪﻣﺎت
ﺷﮭﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد؟

•

•
•

ﺗﺎﻻر ﺷﮭﺮداری ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎز اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺪﻣﺎت
اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد ،ﮐﮫ در اﯾﻨﺠﺎ در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺎ درج ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻛﮫ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﮭﺮداری ﻛﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺎﻧﮫ ﻛﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،وظﯿﻔﮫ ﺧﻮد را ﮐﻤﺎﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ،
و ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎﻻر ﺷﮭﺮداری ﺣﻀﻮر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﮫ رھﻨﻤﻮدھﺎی ﭘﯿﺮوی ازﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ھﺴﺘﻨﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،وظﯿﻔﮫ ﻣﺎ ،اول از ھﻤﮫ دادن آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺳﺎﻛﻨﯿﻦ و
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﮫ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎن در  ،CityofRanchoCordova.org/coronavirusﺑﺎ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرھﺎ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.

ﻣﻦ از ھﻤﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﮫ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری
در ﺑﯿﺮون در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﯿﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ
ﺑﻮدن ﺑﮫ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﺷﯿﻮع ﺗﻮﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﺳﺖ.
ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﮫ و رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ .اﮔﺮ ھﺮﮐﺪام از ﻣﺎ وظﯿﻔﮫ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،در ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﺸﺎر
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﺧﻮاھﯿﻢ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ.
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ،
ﺳﯿﺮوس اﺑﮭﺮ )(Cyrus Abhar
ﻣﺪﯾﺮ ﺷﮭﺮی

