
 می شودبازگشایی فاز دوم وارد ژوئن  12فرفکس در کانتی 

 .ژوئن آغاز خواهد کرد  12 ، جمعهروز  ، دومین مرحله بازگشایی خود را  فرفکس  کانتیشمالی، از جمله    یویرجینیا

 سالمتی منطقه، اعالم کرد.مهم  نزولی شاخص هایروند ادامه به  و با توجهژوئن  9را در  موضوعم، این ترالف نور، فرماندار ویرجینیا

است و من خوشحال شدم  بهبودآمار بهداشت منطقه ای ما همچنان در حال "کانتی فرفکس، جفری سی. مک ِکی گفت:  ئیسر

هیچگونه این بدان معنا نیست که    آگاه هستیم کهما  " ."است 2آماده ورود به فاز  ی شمالیفرماندار اعالم کرد ویرجینیاکه 

آسیب   گروه هایفرفکس اقدامات پیشگیرانه ای را برای تأمین نیازهای ساکنان و به ویژه    کانتیو    نداردخطری وجود  

تجهیزات محافظتی  و فرصت های آزمایش تقویتهستیم تا به  ایالتی در گفتگو . ما همچنین با دولتپذیر ادامه خواهد داد

ادامه خواهیم برای حرکت به سمت جلو،  متفرماندار نور همکاری با. ما به نظارت بر آمارهای بهداشتی خود و شخصی ادامه دهیم

 "داد.

ایمنی بیشتر در  "، این طرح هنوز بر استراتژی یابدکاهش می    ی بیشتریمرحله دوم محدودیت هادر  در حالی که  

  .عمومی تأکید می کند مکان هایدر    صورتپوشش های اجباری  و  ی  اجتماع  فاصله گذاری، کار از راه دور ،    "خانه

رفع خواهد رستوران ها، امکانات ورزشی و استخرهای شنا ی را از ، محدودیت های بیشترویرجینیا به پیش مرحله دوم تحت برنامه

با ادامه اقدامات احتیاطی  فضای درون ومحدودی از مشتریان خود در . این مشاغل و تسهیالت مجاز خواهند بود به تعداد نمود

 بهداشت عمومی، خدمات ارائه کنند. 

 رهنمودهای فاز دوم 

 یاجازه م موارد زیر را  ، مرحله دومیو به طور کل ابدی یم شیافزا 50به  10از  اجتماعات، حداکثر تعداد افراد مجاز در فاز دومدر 

 :دهد

 %50 ، ازیو بیرون یدر فضای درون توانند یم ،یشراب سازعرق گیری و  ی، از جمله کارخانه هامشاغل نی: ارستوران ها •

میکده های داخل رستوران و فضاهایی که محل تجمع باشد باید بسته باقی کنند.  پذیرایی ، خود ظرفیتمجاز  زانیم نکمتری

 محدود به یهر مهمان یبرا ییرایپذباشند. حداکثر تعداد  تهاز هم فاصله داش فوت )حدود دو متر(حداقل شش  دیبا و میزها بمانند

در صورت ارائه  زین کسب و کارها نی. ابنشینندجداگانه  میزهایدر  ایهم  و فرقی نمی کند که در کنارکمتر است  اینفر  50

 .ادامه دهند رفکسف یاتیو عمل یمکانشرایط از باید به پیروی ، فضای بیروندر  انیت به مشتراخدم

 نکمتری %30 می توانند فضای سرپوشیده خود را برای یو مراکز ورزش یحی، مراکز تفریورزش یسالن ها: مکان های تمرین •

 4/100تب آنها آیا  نکهیشوند، از جمله ا کنترل 19-ئم کوویداز نظر عال دیبا ورودقبل از  انی، باز کنند. مشترفعالیتمجاز  زانیم

از هم فاصله )حدود سه متر( فوت  10 دیبا یبدنساز زاتی. تجهمی باشد یا خیرباالتر  ادرجه سانتی گراد( ی 38فارنهایت )درجه 

فوت از  10 دیورزش با های و شرکت کنندگان در کالس مربیان ای خصوصی تمرین دهنده های بیترت نیداشته باشند و به هم

 .فاصله بگیرند گریکدی



شوند.  ییبازگشا آموزشو  شیرجه، تمرین، ی رفت و برگشتیشنا یممکن است برا سربازو  دهیسرپوش ی: استخرهااستخرها •

شنا  بصورت رفت و برگشتید نتوان یسه نفر م فقط شوند. در هر خط ارزیابی روسیاز نظر عالئم کروناو دیشناگران قبل از ورود با

 کسانی که شیرجه می زنند. شناگران و حضور داشته باشند شیرجه مکان هایهم زمان در  نمی توانند بطور از سه نفر شیکنند و ب

 جلسات آموزش. ای نیتمر نی، از جمله در حفاصله بگیرنداز هم  فوت 10 دیبا

، باغ وحش ها و در داخل خودروباز  یدر فضا فیلم روی پرده تماشاخانه هایکنسرت،  یباز، سالن ها یفضادر  : تئاترهایسرگرم  •

 10 دیبا ینو مخاطب انیشوند. مجر یینفر بازگشا 50 برای حداکثر ای تیظرف نکمتری %50با  می توانند یشناس اهیگ یها و باغ

کسب پارک شوند.  گریکدیاز  فوتشش  با فاصله دیباروی پرده  تماشای فیلمحین  ها لیباشند و اتومب فاصله داشته گریکدیفوت از 

، نگیکنسرت، بول ی، سالن هانمایس یداخل سالن همچنان بسته است از جمله موزه ها، سالن ها یو سرگرم یحیتفر و کارهای

 .ماشین های بازی داخل ساختمانو  نیترامپول یپارک ها

همچنان  یخال کوب دکان های، مراکز ماساژ، سالن برنزه کردن و هااسپا ها، شگاهی، آراییبایز ی: سالن هایشخص های  مراقبت •

هم و از قبل وقت تعیین کنند  دیبا انیمشخص شده است. مشتر کیطبق فاز قبال خود هستند که  یعاد تظرفی از %50محدود به 

 استفاده کنند. تورماسک صاز  دیکارمندان باهم و  انیمشتر

د و می توانند نصورت سابق می باشبه همان  یادیز حدودتا  یضرور ریغ  یخرده فروش ی: الزامات فروشگاه هایفروش خرده •

 د.نشو ییبازگشاظرفیت خود  %50 برای

  د و می توانند براینبه همان صورت سابق می باش یادیز حدودتا  دینیمربوط به خدمات  یدستورالعمل ها: دینی خدمات •

 شود. ییبازگشاظرفیت خود  %50

 مشورت کند. یالتیشده ا هیو توص یاجبارالزامات با  باید شتر یب اتیجزئ یبرا هاو کار کسب

 کانتی  یخدمات دولت

. مانند فاز اول، اکثر ادامه دهند یتلفن ای نیبه صورت آنالکانتی فرفکس  یخدمات مجازاز به استفاده  دیبا نیهمچن ساکنان

 بسته خواهند بود. یحضور یخدمات و برنامه ها یبرا کانتی یها ساختمان

 است  الزامیصورت  ششپو

، هنگام غذا خوردن و ا این وجود. باست الزامی یعموم یها در مکانصورت  یهنوز پوشش ها یدستورالعمل فرماندار تحت

بهداشت  دپارتمانبا  دیدستورالعمل، با نیدرباره ا ینگران هرگونه ایال وسهمشهریان برای پرسید . ندستیورزش الزم ن ای دنینوش

 ( تماس بگیرند.1-877-275-8343)  ASK-VDH3-877-1 هبا شمار اینیرجیو

 است   در دسترس  بصورت گسترده  آزمایش

، یساز  ی، منزوکردن  شیماآزبهداشت است که شامل  دپارتمان "در قوطی کردن" یاستراتژ  یاصل یاز مؤلفه ها یکی شیآزما

 .، می باشدباشندآلوده  که ممکن است   ی استکردن افراد  نهیو قرنط  افتنی



از  شیب. را انجام دهد شیآزماشود  یم هیتوص اکیدا، داشته کینزدتماس  ضیمر یفردبا  ای می باشدعالئم  یکه دارا یبه هر کس 

 مهیشده و ب مهیساکنان ب یرا برا 19-تست کوویدد که نوجود دار فرفکسدر سراسر منطقه بهداشت و درمان  شیآزما مکان 20

 .می باشند محله هامستقر در  یها کینیو کل ی، مراکز مراقبت فورCVSشامل هفت داروخانه  موارداین د. نده ینشده ارائه م

 یی در مورد بازگشا ینگران  گزارش

با شماره  کانتی یعموم یمنیا یاضطرار  ری: با شماره غ رهنمودهای کسب و کارها  ینقض احتمال  ای  یگزارش نگران  یبرا

2131-691-703 ،711 TTY توجه ، با اتیبه شکا یدگیرسبین رشته ای برای تنظیم و ، سازمانی نیب ستمیس کی. دیریتماس بگ

 .رهنمودها، تشکیل شده استداوطلبانه  تطبیق به جهتو  دهی یآگاه در قدم نخست، به آموزش




