
 مايو/آيار  29يوم مقاطعة فيرفاكس المرحلة األولى من تخفيف قيود الصحة العامة تبدأ 

من أن منطقة شمال فيرجينيا يمكنها ان تبدأ المرحلة األولى  ،يوم الخميس ،عن والية فيرجينيا النائب رالف نورثهامأعلن 

 مايو/آيار.  29ستبدأ منطقة فيرفاكس المرحلة االولى لفتح االعمال ودور العبادة يوم الجمعة . بالتدريج يةوالال فتحإعادة  خطة

يقولون اآلن لكن القادة  .تأجيل هذه المرحلة األولىيرجينيا من الحاكم اإلدارة المحلية لشمال ف، طلبت /آيارفي أوائل شهر مايو

ام هأرسل المسؤولون المنتخبون رسالة مشتركة إلى نورث .المتاحة بناء على البيانات الصحية لهذه المرحلة أن المنطقة جاهزة

 :أربعة مقاييس رئيسيةعلى بناءا ، االنتقال إلى إعادة الفتح فكرة يوم االثنين لدعم

 يوًما الماضية 14ـ خالل البالفيروس  اإلصابة في حاالت إيجاببشكل تنازلي االتجاه ال. 

 يوًما الماضية 14خالل الـ بالمستشفيات لشفاء احاالت في لتنازلي االتجاه ا. 

  .زيادة االختبارات المعملية 

  ةالعناية المركز غرف قدرةبقدر كاف وزيادة يات المستشففي ير اسرتوافر عدد . 

ولكنها تخفف القيود السابقة على  ،ت اتباعها في المرحلة األولىتقدم خطة فرجينيا المستقبلية إرشادات يجب على جميع الشركا

 . ةالعباد بيوتووغيرها من شركات البيع بالتجزئة  ،صالونات التجميل ،الحالقين ،مرافق اللياقة البدنية، المطاعم

 .وغيرها من شركات الترفيه الداخلية مغلقة البولينج، اماكن لعبال تزال دور السينما وقاعات الحفالت الموسيقية و

 ". لالمنز أكثر أمانًا في"بأنهم السكان ينصحون أشخاص محظورة وال يزال  10ال تزال التجمعات االجتماعية ألكثر من 

 لإرشادات إعادة فتح األعما

 :بشكل عام ، المرحلة األولى تخفف القيود على النحو التالي

 :ومصانع النبيذ  ،ومصانع التقطير ،ومصانع الجعة ،المطاعمفي  للعمالء تناول الطعام تقديم خدماتيمكن  المطاعم

خطوات بين الطاوالت وان  6يجب حفظ مسافة  .بالمائة من سعتها الداخلية العادية 50، بسعة على طاوالت بالخارج

يجب عدم . هظل مغلقتالبار الداخلي يجب ان اشخاص على طاولة واحدة. المنطقة المحيطة ب 10ن ال يجلس اكثر م

المصنوعة من أغطية الوجه تداول قوائم الطعام والتخلص منها. كذلك يجب على القائمين بالخدمة القيام بارتداء 

 القماش. 

 :يمكن فتح صاالت اللياقة البدنية ومراكز الترفيه والمراكز الرياضية والمسابح لألنشطة  مرافق اللياقة البدنية

أقدام من بعضهم البعض ، كما  10مسافة يجب على العمالء والمدربين والمعلمين أن يبقوا على  .الخارجية فقط

مسابح قد تكون ال .فقط أشخاص 10تقتصر دروس التمرين على  .أقدام 10يجب أن تكون األجهزة متباعدة بفارق 

جب أن تظل المسابح الداخلية وأحواض يلكل حارة.  اللفة فقط ، مع شخص واحدبغرض الخارجية مفتوحة للسباحة 

 .االستحمام الساخنة والمنتجعات ومالعب كرة السلة وكرة المضرب في الهواء الطلق مغلقة

 :صالونات التجميل والحالقين والمنتجعات في من السعة العادية بالمئة  50يقتصر العمل بنسبة  العناية الشخصية

يُطلب من  .حضورقبل اليد موعد ويجب على العمالء تحدومراكز التدليك وصالونات الدباغة ومحالت الوشم 

، لجميع العمالء الذين يتم خدمتهم الت سجيجب أن تحتفظ هذه الشركات ب. العمالء والموظفين ارتداء أغطية الوجه

  .سم ومعلومات االتصال وتاريخ ووقت الخدمةألبما في ذلك ا



  يجب على الموظفين بالمئة. ولكن  50قد يتم إعادة فتح شركات البيع بالتجزئة األخرى بسعة  البيع بالتجزئة:محالت

حكومة الوالية المتبعة مع كل  يجب أن تتبع الشركات األساسية مثل متاجر البقالة إرشادات. ارتداء أغطية الوجه

  الشركات. 

للحصول وكذلك أفضل الممارسات لصناعات معينة للحصول على يجب على أصحاب األعمال الرجوع إلى تفويضات الدولة 

 .  على معلومات أكثر تفصيالً 

 ةإرشادات دور العباد

بالمئة  50بنسبة في دور العبادة تقدم خدمات أن مساجد ، يمكن للكنائس والمعابد والبموجب إرشادات المرحلة األولى للدولة

ارتداء أغطية تذكروا جيدا ويجب أن ي  -عدا العائالتما  –اقدام  ب أن يجلس المصلين على مسافة ستةيج . من طاقتها العادية

 .الوجه

يمكن علب مستقلة بحيث يجب تقديم النبيذ والمشروبات والطعام في  . أثناء الخدمة الدينيةداول هذه األشياء يجب عدم ت

توفر الدولة إرشادات إضافية أخرى  . أشخاص 10لتجمعات االجتماعية ال تزال تقتصر على ما ال يزيد عن ا . التخلص منها

  .لدور العبادة

 احدث االخبارطرق لمعرفة 

  9:00من  3511-267-703لمزيد من المعلومات عن فيرس كورونا اتصل بمركز اإلدارة الصحية  على الهاتف رقم 

 مساء.  5:00صباحا إلى  9:30مساء خالل ايام االسبوع واثناء العطلة األسبوعين من  7:00ى صباحا إل

  ابعث بمكتوبFFXCOVID  وللناطقين  لمعرفة أحدث االخبار الخاصة بفيرس كورونا في منطقة فيرفاكس. 888777إلى

 . 888777إلى الرقم  FFXCOVIDESPباللغة االسبانية اكتب 

 وفك إلى إرسل األسئلة أو مخاffxcovid@fairfaxcounty.gov . هذا البريد االلكتروني يعمل من يوم األثنين إلى

 مساء.  6صباحا حتى  8الجمعة، من 

  الذي يعمل كمصدر من خطوة واحدة على االنترنيت للمعلومات. قم بزيارة موقعنا الخاص بفيرس كورونا 

  .أتعلم اكثر عن فيرس كورونا عن طريق موقع االدارة الصحية لفيرس كورونا من خالل الموقع االلكتروني 

  .تابع صفحة حكومة منطقة فيرفاكس على فيس بوك واإلدارة الصحية لفيس بوك 

  منطقة فيرفاكس في تويتر صفحة تابع@fairfaxcounty  والصفحة الصحية@fairfaxhealth . 

 فيرس كورونا.  عالمات: تابع 

 معلومات عن حاالت الطوارئ في منطقة فيرفاكس 

 اثناء حاالت الطوارئ. والتعافي والتأهب الطوارئ الرسمية حول االستعداد  عن جهات معلومات

  مراجعة كل البيانات المنشورة في المقاالت عن منطقة فيرفاكس للطوارئ.  

 

mailto:ffxcovid@fairfaxcounty.gov



