للنشر الصحفي الفوري
 20مارس 2020

تمديد فترة اإلعفاءات وفترة المراجعة لدخول القرار حيز النفاذ:
صباحا
اإلثنين 23 ،مارس ،الساعة8:00 :
ً
دليل الشركات المحدث
نموذج طلب إعفاء الشركات
األسئلة الشائعة حول دليل الشركات

 - Harrisburg, PAنظرً ا للعدد الكبير من طلبات اإلعفاء ،تعمل إدارة  Wolfعلى تأخير إنفاذ قرار حاكم الوالية Tom
 Wolfوقرار وزير الصـــــحـة بوجوب إغالق جميع الشـــــركـات غير الضـــــروريـة الســـــتمرار الحيـاة اليوميـة في واليـة
 Pennsylvaniaمواقعھا الفعلية من أجل الحد من انتشار مرض فيروس كورونا المستجد )كوفيد .(19-
وبنا ًء على قرارات الحاكم  Wolfوالدكتور  ،Levineأُمرت الشــــركات غير الضــــرورية الســــتمرار الحياة اليومية بإغالق
مواقعھا الفعلية في  19مارس ،الســاعة  8:00مســاءً .ســيظل ھذا القرار قائمًا ،وســيتغير وقت التنفيذ فقط وســيدخل حيز النفاذ
يوم االثنين  23مارس ،الساعة  8:00صباحً ا.
يجب على الشركات التي تطلب توضيحات بشأن ما إذا تم تعريفھا على أنھا ضرورية الستمرار الحياة اليومية مراجعة
ھـذه القـائمـة أو إرســـــال بريـد إلكتروني إلى Department of Community and Economic Development
) (DCEDوحساب موارد خدمة العمالء على ،ra-dcedcs@pa.gov
أو االتصال على الرقم  1-877-PA-HEALTHوتحديد الخيار  1للوصول إلى موظفي  .DCEDأما بالنسبة إلى لشركات
التي ُتصــنفھا القائمة بأنھا غير ضــرورية الســتمرار الحياة اليومية ،ولكنھا ترغب في طلب اإلعفاء ،يُرجى ملئ ھذا النموذج:
طلب اإلعفاء عبر اإلنترنت.
متى تسـتكمل الشـركة نموذج طلب اإلعفاء ،سـيجري فريق من المتخصـصـين في  DCEDمراجعة كل طلب والرد عليه بنا ًء
على المبدأ التوجيھي لتحقيق توازن الســـالمة العامة مع ضـــمان اســـتمرار تقديم خدمات البنية األســـاســـية الحيوية ومھامھا.
وس ـيُرســل إشــعار للشــركات التي تطلب اإلعفاء عبر البريد اإللكتروني في حالة إعادة فتح عملياتھا التشــغيلية .كذلك يجب أن
تلتزم الشركات التي تتقدم بطلب للحصول على اإلعفاء بغلق مقراتھا حتى ي ُ
ُتخذ قرار بشأن طلبھا.
ُتقدم  DCEDقروض رأس المال المتداول التي يُمكن أن ُتقدم المســـاعدة الشـــركات المتضـــررة من تفشـــي فيروس كورونا
المسـتجد )كوفيد .(19-سـ ُتنشـر الموارد والمعلومات علي الموقع التالي http://dced.pa.gov/resources:عندما تصـبح
متاحة .أعلن الحاكم  Wolfأمس عن توفير قروض بأســعار فائدة منخفضــة للشــركات الصــغيرة وغير الربحية التي تســتوفي
الشــروط في جميع المقاطعات وعددھا  67في والية  Pennsylvaniaمن خالل إدارة األعمال التجارية الصــغيرة )(SBA
في الواليات المتحدة .
للحصـول على أحدث المعلومات بشـأن فيروس كورونا المسـتجد )كوفيد  ،(19-يُرجى من مواطني  Pennsylvaniaمتابعة
الموقع التالي www.governor.pa.gov:و.www.doh.pa.gov
جھات االتصال بالوسائط اإلعالميةCasey Smith, casesmith@pa.gov :
###

