
تطوير الشوارع لمواجهة األوبئة والتعافي منها  | 2020/06/25 11

تناول الطعام في الهواء الطلق

توفير مساحة لتناول الطعام في الهواء الطلق لضمان 
امتثال المطاعم لتوجيهات التباعد الجسدي الستئناف 

عمليات تناول الطعام.
السياق

تتجمع المطاعم والمقاهي ومحالت الطعام و/أو باعة الطعام في   •
الشوارع على طول عدة عمارات سكنية.

الخطوات الرئيسية
تحديد مجموعات المطاعم وتصميم مناطق "شوارع تناول الطعام".  •

اإلعفاء من رسوم التصاريح الحالية لتناول الطعام في الهواء الطلق في   •
المناطق المحددة مسبًقا حسب الضرورة.

وضع معايير إشغال واضحة )مثل أعداد الطاوالت( لمناطق "شوارع   •
تناول الطعام".

الجدول الزمني: أسبوع واحد.
فلينيوس، ليتوانياالمدة: أشهر.

لقد افتتحت ثمانية عشر ساحة في فلينيوس، بما في ذلك ميدان الكاتدرائية 
المركزي للمقاهي والمطاعم الخارجية للسماح للشركات بالعمل بأمان. ومن 

المتوقع افتتاح ساحات أخرى خالل فصل الصيف.

إعداد: جو فلينيوس

ساحة محمية لتناول الطعام 
في قاعدة الطريق

محددات وعالمات مادية
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شيكاغو، أيل، الواليات المتحدة األمريكية

تم تحويل شارع برودواي بشيكاغو إلى ساحة عامة للمشاة باستخدام حارات 
مواقف السيارات كساحة جلوس خارجية للمطاعم.

إعداد: المبادرة العالمية لتصميم المدن، الرابطة الوطنية لمسؤولي النقل في المدينة

وضع مناطق "تناول الطعام في الشوارع" من خالل اإلغالق المؤقت للشوارع أو الحارات أو إعادة استخدام ساحات مواقف   •
السيارات في إطار األوامر التنفيذية للطوارئ حسب الضرورة. 

اإلعفاء من رسوم تصاريح تناول الطعام على األرصفة ووضع معايير اإلشغال وتعديل القوانين التي تقيد حركة المشاة أو   •
النشطة في حق المرور العام.

االستفادة من مسؤولي إنفاذ القانون واألشغال العامة للمساعدة في دعم المهام ويمكن طلب المساعدة من الجمعيات المحلية في   •
أعمال التنظيف والمراقبة.

االلتزام بالمدة األولية وساعات العمل وإخطار أي مدينة أو والية بقيود "البقاء في المنزل" التي تحكم العمليات.  •
وإن وجد ذلك، يجب دراسة أداء وسائل النقل والوصول للعمال األساسيين قبل إنهاء التغييرات. ال ُينصح بطرق العبور   •

الرئيسية التي تخدم العمال أو الوجهات األساسية.

وضع نموذج مختصر يسمح للشركات والباعة الجائلين لتسجيل اهتمامها حسب الضرورة. تقديم رسالة نهج تكراري من   •
البداية.

استخدام مجموعات األعمال المحلية وتقديم العطاءات والمنظمات المحلية وغيرها من الشراكات لنشر البرامج والتقييم السريع   •
وتقديم اإلخطارات في الحي.

الحفاظ على فتح االتصال بين الوكاالت وخاصة خدمات الطوارئ وأي طاقم للتنظيف أو الصيانة.  •

استخدام فواصل ثقيلة في نهاية الطرق لغلق الشارع أمام حركة المركبات حسب الضرورة.  •
استخدام الطاوالت والكراسي والشماسي عند الضرورة مع وضع توجيهات لتخزين ونشر المعدات لضمان وصول المشاة   •

والدراجات والمركبات في غير ساعات العمل )لمراعاة الوصول الكافي للمشاة(.
وضع قواعد تسليم للمطاعم بناء على ساعات العمل والوصول الكلي.  •

القياس من ظهر المقعد إلى ظهر المقعد اآلخر عند استخدام العالمات لتحديد معايير التباعد أو توجيهات الصحة العامة.  •
جعل األرصفة خالية من الطاوالت والكراسي إلتاحة الحركة الكافية للمشاة مع التباعد الجسدي.  •

التخطيط

المشاركة

التصميم + التنفيذ 

المعايير الرئيسية: التأكيد على تباعد الطاوالت وفًقا لتوجيهات الصحة العامة ومراعاة وجود منطقة واضحة لحركة المشاة. المراقبة  •
مسح المطاعم والباعة دوريا للحصول على تعليقاتهم وتعديل ساعات العمل حسب الضرورة.  •

ميالن، إيطاليا

خصصت مدينة ميالن مناطق تناول الطعام في الهواء الطلق عن طريق إعادة 
استخدام ساحات وقوف السيارات.
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