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فتحها إلعادة المطاعم لمساعدة طرق إليجاد  تخطط البلدية رئيسة  

 

   ليكسنغتون لمطاعم المتمت    المشهد  فتح إعادة تتم
   البلدية رئيسة وتساعد  ماي، 22 ف 

 المطاعم مع العمل خالل من ذلك ف 

   طاوالتال إستعمال توسيعتمكنهم من  طرق إليجاد 
. السيارات ومواقف األرصفة ف   

   إمتاعا  الطه   مشاهد  أكت   من واحدة لديها  مدينتنا : "غورتون قالت
 فتح إعادة عىل حريصونكلنا   أننا  وأعتقد  ،البالد  ف 

  ". "مطاعمنا
   بما  بأمان، الجميع يكون أن نريد  ،نفسه الوقت وف 

   يعملون الذين أولئك ذلك ف 
 يريدون الذين وأولئك ،المطاعم ف 

 "هناك الطعام تناول

 .طاوالتها من٪ 33 باستغالل لمطاعمسمح ل بيشت   أندي الحاكم كان  ،االجتماع   التباعد  عىل للحفاظو 

   و  المجاورة األرصفة عىل ها وضع ه   طاوالتال أعداد  لتوسيع الطرق إحدى إن غورتون قالت و 
   وربما  السيارات مواقف ف 

 ف 

   الشوارع بعض
 .إغالقها يمكننا  التر

 ذلك، لمعرفة لتفاصيل نحتاج نزال وال ". الخارج إىل الطاوالت بنقل المهتمة المطاعم من الكثت   لدينا : "كذلك  غورتون قالت و 

وري من وسيكون. اإلستعدادات بجميع يقومون حتر  ذلك عىل نعمل أننا  المطاعم نعلم أن أردنا  لكننا   التعليمات تعليق الض 

 مع أسابيع ثالثة لمدة مبدئيا  الخارج، إىل التجاري مجالها  بتوسيع التجزئة وتجارة للمطاعم للسماح والرسوم والتصاري    ح الخاصة

 .األمر لزم إذا  ذلك تمديد  إمكانية
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كات إن غورتون وقالت وبات مراقبة ومكتب صحةال إدارة موافقة إىل بحاجة ستظل الشر  إىل المطاعم وستحتاج. الكحولية المشر

ط توفت   إىل باإلضافة. بوضوح المقاعد  مجال تحديد  . للمعوقي    كافية  مساحة هناك يكون أن يجبكما   ،االجتماع   التباعد  شر

   األقنعة ارتداء وسيظل
 .قدراإلمكان مهًما  المطاعم ف 

   بالتوسع المهتمة المطاعم بي    من
 :  ب المتواجد  ، J. Render's Southern Table and Bar مطعم هو  الخارج ف 

3191   .   Beaumont Center Circle  

الم الظروف هذه مع التأقلم نحاول بينما " ، إيفرىل   غوين المالك قال  أمر  المعتاد  اإلطار  خارج والتفكت   اإلبداع أن نجد  ستقرةغت 

ا  سعداء نحن. منه بد  ال 
ً
ا  ذلك يفعلون نغتونليكس ومدينة غورتون البلدية رئيسة ألن جد

ً
 ِفنائنا  بتوسيع لنا  سيسمح ما  وهو . أيض

   الطاوالت من العدد  بنفس االحتفاظ لنا  ويتيح بنا، الخاص السيارات موقف إىل
   مما  بنا، الخاص الفناء ف 

 خسارة بالطبع يعت 

   أقل
ا  يعد  وهذا . اإليرادات ف  ً  المقاعد  من محدود  غت   عدد  وجود  أن كما   ، رائع أمر  22 يوم جزئًيا  الفتح عىل القدرة إن. مهما  تغيت 

  
   البدء من سيمكننا  - بالطبع أقدام ستة بعد  عىل - الفناء ف 

   اإليرادات استعادة ف 
 ." اإلغالق أثناء فقدناها  التر

   ،بليدسوي ميس أماندا  البلدي المجلس عضوة وقالت
 جديدة إمكانيات لرؤية مشورة إنها  بومونت، منطقة مقاطعتها  تضم التر

 لدعم أخرى طريقة إليجاد  متحمسون ونحن لمجتمعنا، مفتوحة أبوابها  إلبقاء بجد  المحلية مطاعمنا  تعمل: "وقالت. للمطاعم

ة أعمالهم  ."بأمان الصغت 

   المطاعم مع رامر  كوين  ماري تعمل ، VisitLEX رئيسة بصفتها  و 
 للغاية مهمة المطاعم إن رامر  وقالت. المدينة أنحاء جميع ف 

   السياحة لصناعة
ر  لقد : "رامر  وقالت. ليكسنغتون ف  كاؤنا  تض     شر

 جميًعا  باستطاعتنا  يكن ولم الوباء، هذا  من بشدة المطاعم ف 

   مطاعمنا  بدء مع" وواصلت:  ."الماضيي    الشهرين خالل المعتادة بطريقتنا  محالتهم زيارة عىل القدرة
 نقدر  أبوابها، فتح إعادة ف 

   وضيوفنا  موظفينا  سالمة عىل الحفاظ مع لتوسيعها  نياتإمكا وجود 
   مهمة خطوة التدريج    الفتح إعادة إن. واحد  آن ف 

 إعادة ف 

 " قيادتها  عىل غورتون البلدية ونشكررئيسة جديد، من العمل إىل صناعتنا 
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