
 يونيو  12تدخل مقاطعة فيرفاكس المرحلة الثانية من إعادة االفتتاح في 

 

 

 مساء   3:07تم النشر الساعة 
 

 

 .يونيو 12ستبدأ منطقة شمال فيرجينيا، بما في ذلك مقاطعة فيرفاكس، المرحلة الثانية من إعادة االفتتاح يوم الجمعة 

 

 

 يونيو باإلعالن عن استمرار تخفيض اإلجراءات االحترازية في المنطقة.  9قام حاكم والية فرجينيا رالف نورثام في 

 

 

إن إحصائياتنا الصحية اإلقليمية في تحسن مستمر. ويسرني إعالن  قال جيفري سي ماكاي، رئيس مقاطعة فيرفاكس: " 

ال مخاطر، وستواصل مقاطعة  الحاكم أن فيرجينيا الشمالية مستعدة لدخول المرحلة الثانية. نحن نعلم أن هذا ال يعني أننا ب

. لقد قمنا بإجراء محادثات  فيرفاكس اتخاذ االحتياطات الالزمة لتلبية احتياجات سكاننا وخاصة السكان األكثر عرضة لإلصابة 

وثيقة مع الوالية لمواصلة تعزيز فرص االختبار ومعدات الوقاية الشخصية. سنواصل مراقبة إحصاءاتنا الصحية ونعمل مع 

 رثام للمضي قدما ". الحاكم نو

 

بينما تخفف هذه المرحلة الثانية بعض القيود ، ال تزال الخطة تؤكد على استراتيجية "أكثر أمانًا في المنزل"، والعمل عن  

 Forwardخطة . تخفف هذه المرحلة الثانية من داخل األماكن العامة وتغطية الوجه اإللزامية بُعد، والتباعد االجتماعي، 

Virginia  يد من القيود المفروضة على المطاعم ومرافق التمارين الرياضية وأحواض السباحة. سيتم السماح لهذه  المز

 المرافق بخدمة عدد محدود من العمالء في الداخل مع استمرار المحافظة على احتياطات الصحة العامة. 

 

 

 إرشادات المرحلة الثانية 

 

، وبشكل  50إلى  10لعدد األشخاص المسموح لهم في التجمعات االجتماعية من ، سيزيد الحد األقصى المرحلة الثانيةفي 

 عام، تسمح المرحلة الثانية بما يلي:
 

 

٪ من أدنى نسبة  50: هذه الشركات، بما في ذلك مصانع الكحول، يمكن أن تستقبل الزبائن في الداخل والخارج بنسبة المطاعم 

والمشارب مغلقة ويجب أن تكون المسافات بين الطاوالت ستة أقدام على   إشغال مسموح بها. يجب أن تظل مناطق التجمع

ا أو أقل سواء كانوا جالسين مع ا أو على طاوالت    50األقل. الحد األقصى لعدد الزبائن في الجماعة الواحدة محدود بـ  شخص 

كانت تخدم الزبائن في مرافقها   إذا مواقع مقاطعة فيرفاكس وظروف التشغيل  منفصلة. يجب أن تستمر هذه الشركات بإتباع

 الخارجية. 

 

٪ من أدنى إشغال  30: يمكن للصاالت الرياضية ومراكز الترفيه الرياضية أن تفتتح مرافقها الداخلية بنسبة مرافق الرياضة

قبل السماح بدخولهم، بما في ذلك ما إذا كانوا يعانون من حمى   COVID-19مسموح به. يجب فحص الزبائن ألعراض 

أقدام، كما يجب على المدربين الشخصيين أو  10درجة فهرنهايت أو أعلى. يجب مباعدة أجهزة اللياقة البدنية بفارق  100.4

 أقدام من بعضهم البعض.  10المدربين والمشاركين في التمرينات الرياضية البقاء على مسافة 

 

ة وممارسة الرياضة والغوص والتدريب. يجب فحص  : يمكن إعادة فتح المسابح الداخلية والخارجية لجوالت السباحالمسابح

السباحين ألعراض الفيروس قبل دخولهم. يُسمح لثالثة أشخاص فقط لكل ممر بالسباحة في جوالت، وال يُسمح بأكثر من ثالثة  



أقدام من بعضهم  10أشخاص في مناطق الغوص في نفس الوقت. يجب على السباحين والغواصين الحفاظ على مسافة 

 ، بما في ذلك أثناء الحصص الرياضية أو جلسات التمرين. البعض
 

: يمكن إعادة فتح المسارح الخارجية، وأماكن الحفالت الموسيقية، ودور السينما الخارجية والداخلية، وحدائق الحيوان،  الترفيه

ا. يجب على الفنانين وأعضاء ا 50٪ من أقل سعة أو بحد أقصى 50والحدائق النباتية بنسبة   10لجمهور الحفاظ على شخص 

أقدام من المسافة بينهم، ويجب إيقاف السيارات على مسافة ستة أقدام من بعضهم في حال متابعة العروض من داخل  

السيارات. يستمر إيقاف أنشطة الترفيه والتسلية في األماكن المغلقة، بما في ذلك المتاحف ودور السينما وأماكن الحفالت  

 لينج وحدائق الترامبولين ومراكز األلعاب اإللكترونية.الموسيقية ومراكز البو

 

: ال تزال صالونات التجميل ومحالت الحالقة والمنتجعات الصحية ومراكز التدليك وصالونات تسمير البشرة العناية الشخصية

على العمالء حجز  ٪ من سعتها العادية على النحو المحدد في المرحلة األولى. يجب  50ومحالت الوشم محدودة بنسبة 

 مواعيد مسبقة، ويُطلب من العمالء والموظفين ارتداء الكمامات.

 

 ٪. 50: تظل متطلبات متاجر البيع بالتجزئة غير األساسية كما هي إلى حد كبير، ويمكن إعادة فتحها بسعة البيع بالتجزئة

 

 ٪. 50كبير مع شغل محدود بنسبة  كما هي إلى حدالمبادئ التوجيهية للخدمات الدينية : ستظل الخدمات الدينية

 

 لمزيد من التفاصيل. متطلبات الوالية اإللزامية والموصى بهايتوجب على المحالت التجارية واألعمال مراجعة 
 

 

 خدمات حكومة المقاطعة 

 

  ر الهاتف.الخدمات االفتراضية في مقاطعة فيرفاكس المقدمة عبر اإلنترنت أو عبيمكن للسكان االستمرار في االستفادة من 

 كما هو الحال في المرحلة األولى، ستظل معظم مباني المقاطعة مغلقة للخدمات المقدمة وجها  لوجه. 

 

 

 إلزامية ارتداء الكمامات 

 

بموجب األمر التنفيذي للحاكم. ومع ذلك، هذه األغطية ليست إلزامية عند   مطلوبة داخل األماكن العامةال تزال الكمامات 

 على  وزارة الصحة في فرجينيامارسة الرياضة. لألسئلة أو اإلستفسارات االتصال باألكل والشرب أو م

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

 

 

 الفحص أصبح متاحاً على نطاق واسع 

 

إيجاد وعزل وحجر األفراد  الخاصة بإدارة الصحة لدينا ، والتي تشمل  Box-it-inيعد الفحص مكون ا رئيسي ا في استراتيجية 

 . المصابين
 

 

 20هناك أكثر من يوصى بشدة بإجراء الفحص لكل من يعاني من أعراض أو يكون على اتصال وثيق مع شخص مريض. 

لكل من السكان المؤمن عليهم وغير المؤمن   19-في جميع أنحاء منطقة فيرفاكس الصحية تقدم اختبار كوفيد  موقع ا للفحص

 ز رعاية عاجلة وعيادات مجتمعية. ومراك CVSعليهم. وتشمل هذه سبع صيدليات 

 



 

 اإلبالغ عن المخاوف والتجاوزات 

 

لإلبالغ عن المخاوف أو االنتهاكات المحتملة للمبادئ التوجيهية للشركات: اتصل برقم السالمة العامة غير الطارئ للمقاطعة 

ومعالجة الشكاوى، مع   . يطبق اآلن نظام انضباط مشترك بين المنشآت لفرزTTY 711،  2131-691-703على الرقم 

 التركيز أوال  على التعليم والوعي والسعي إلى االمتثال الطوعي. 

 

 

 

 

 




