
یولیو 1 في الثالثة المرحلة فیرفاكس مقاطعة دخل

استنادا لقرار حاكم فیرجینیا ستكون مقاعد البار ممنوعة في المرحلة الثالثة

قال جیفري سي مكاي ، رئیس مقاطعة فیرفاكس: "نأمل أن نتمكن من االنتقال إلى المرحلة الثالثة وما بعدها". "مبدئًیا،
تستمر إحصاءاتنا

في تلبیة المعاییر الالزمة. یسعدني أن تستمر إحصاءاتنا الصحیة اإلقلیمیة في التحسن بسبب جهود المقاطعة والمجتمع
المحلي في تطبیق التباعد االجتماعي وممارسته. ومع ذلك، هذا التقدم ال یعني أننا بال مخاطر. ستواصل مقاطعة فیرفاكس

اتخاذ االحتیاطات الالزمة لتلبیة احتیاجات سكاننا وباألخص األكثر عرضة للخطر. نحن بحاجة إلى جهود جمیع السكان
لمواصلة التباعد االجتماعي، وغسل الیدین وارتداء الكمامة"

المقاطعة حكومة خدمات

ستبدأ بعض مرافق الخدمات االفتراضیة عبر اإلنترنت أو الهاتف أو عن طریق حجز مواعید مسبقة. تستمر المقاطعة بتقدیم
المقاطعات في االفتتاح التدریجي للبرامج التي تقدمها في األسابیع القلیلة القادمة.

لألطفال الصف األول حتى الصف السادس مع انتقال مقاطعة فیرفاكس إلى المرحلة الثالثة، سنقدم برنامًجا صیفًیا معدًال
موقًعا 18 أغسطس في 7 یولیو إلى 13 لمناقشة احتیاجات رعایة األطفال للوالدین العاملین. سیعقد البرنامج في الفترة من

مدرسة. سیتم توفیر معلومات إضافیة قریبًا. 11 عبر المقاطعة، بما في ذلك سبعة مراكز مجتمعیة و

الثالثة المرحلة إرشادات

تتوفر إرشادات كاملة للمرحلة الثالثة على موقع المحافظة.

كما تنهي اإلرشادات الجدیدة الحد األقصى لعدد شخًصا. 250 سُیسمح بالتجمعات لما یصل إلى یولیو ، 1 اعتباًرا من
متاجر البیع بالتجزئة والمطاعم والحانات. في المرحلة السابقة كانت هذه الشركات محدودة بنسبة العمالء المسموح لهم داخل

50٪. یجب أن تستمر هذه المؤسسات في اتباع متطلبات التباعد االجتماعي، مثل الحفاظ على الطاوالت متباعدة ستة أقدام،
باستثناء مقاعد البار. ال تزال مقاعد البار غیر مسموحة في المرحلة الثالثة.

كما تخفف المرحلة الثالثة من القیود المفروضة على المرافق األخرى:

یمكن إعادة فتح صالونات التجمیل والحالقین والمنتجعات الصحیة ومراكز التدلیك وصالونات التسمیر العنایة الشخصیة:
ومحالت الوشم بشاغلیتها العادیة - ولكن یتعین على العمالء تحدید المواعید المسبقة للقدوم. ُیطلب من كل من العمالء

والموظفین ارتداء الكمامات.



75٪ من أدنى یمكن للصاالت الریاضیة ومراكز الریاضة الترفیهیة أن تفتح المناطق الداخلیة بنسبة المرافق الریاضیة:
قبل السماح بدخولهم، بما في ذلك درجات حرارة الجسم COVID-19 إشغال مسموح به. یجب فحص العمالء ألعراض

أقدام، كما یجب على المدربین والمشاركین في 10 درجة. یجب مباعدة أجهزة اللیاقة البدنیة بفارق 100.4 التي ال تقل عن
أقدام من بعضهم البعض. 10 التمرینات الریاضیة البقاء على مسافة

75٪ ، كما أن حمامات السباحة مفتوحة یمكن إعادة فتح حمامات السباحة الداخلیة والخارجیة بنسبة حمامات السباحة:
لدروس السباحة والتدریبات والسباحة الحرة. یجب فحص السباحین بحًثا عن أعراض الفیروس قبل دخولهم. یجب على

أقدام من بعضهم. 10 السباحین والغواصین البقاء على بعد

50٪ من السعة أیهما أقل. ال شخًصا أو 250 تقتصر المباریات الریاضیة الداخلیة والخارجیة على المباریات الریاضیة:
كانوا من الالعبین أو الجماهیر لكل ملعب في المرة الواحدة، ویلزم اإلبقاء على مسافة شخص سواًء 250 ُیسمح بأكثر من
أقدام بین الالعبین والمتفرجین والمسؤولین الریاضیین حیثما أمكن. یجب فحص الالعبین والمدربین والمسؤولین قبل 10

دخول المنشأة.

سیتم إعادة فتح أماكن الترفیه والتسلیة مثل المتاحف ودور السینما وأماكن الحفالت الموسیقیة وممرات البولینج الترفیه:
شخص في المرة الواحدة كحد أقصى. یجب على 1000 50٪ و وحدائق الترامبولین وصاالت األلعاب اإللكترونیة بسعة

أقدام من التباعد، ویجب إیقاف السیارات على مسافة ستة أقدام من التباعد. ١٠ الفنانین وأعضاء الجمهور اإلبقاء على مسافة

یمكن اآلن إعادة فتح الكنائس والمعابد الیهودیة والمساجد ودور العبادة األخرى بصفتها الطبیعیة، بشرط أن الخدمات الدینیة:
یستمر المصلین في الجلوس على بعد ستة أقدام باستثناء العائالت. یجب تقدیم الطعام أو المشروبات باستخدام أدوات

االستخدام الواحد ومن ثم التخلص منها.

سیتمكنون من إعادة االفتتاح. الحضانات ومؤسسات رعایة األطفال:

یجب على جمیع الشركات االستمرار في اتباع إجراءات التباعد االجتماعي والتنظیف والتطهیر وتعزیز السالمة في مكان
العمل.

والتجاوزات المخاوف عن اإلبالغ

لإلبالغ عن المخاوف أو االنتهاكات المحتملة للمبادئ التوجیهیة للشركات: اتصل برقم السالمة العامة غیر الطارئ للمقاطعة
على الرقم

.TTY 711 ، 703-691-2131
على التعلیم والوعي والسعي إلى االمتثال یوجد نظام انضباط مشترك بین الوكاالت لفرز ومعالجة الشكاوى، مع التركیز أوًال

الطوعي.

ال تزال تغطیة الوجه مطلوبة داخل األماكن العامة بموجب األمر التنفیذي للحاكم. لألسئلة أو المخاوف حول هذا التفویض،
اتصل بوزارة الصحة فرجینیا على

.(ASK-VDH3 (275-8343-1-877



یمكن أیًضا تقدیم الشكاوى حول انتهاكات تدابیر السالمة وتغطیة الوجه عبر اإلنترنت. لمزید من المعلومات حول جهة
، اقرأ منشور المدونة هذا. COVID-19 االتصال حول مشكالت




