
جون کو، دوبارہ کھولنے، کے دوسرے  12 فیئر فیکس کاؤنٹی

 ی مرحلے میں داخل ہوگ
 

 3:07p.m ۔کو شائع کیا گیا 

 

 ۔ جون کو اپنے دوبارہ کھولنے کے دوسرے مرحلے کا آغاز کرے گی 12شمالی ورجینیا، بشمول فیرفیکس کائونٹی، جمعہ، 
 

 

جون کو، عالقے میں صحت کےاہم پیمانوں میں، مسلسل کمی کے رجحان کا حوالہ دیتے   9ورجینیا کے گورنر رالف نورتھم نے 

  ہوئے، اعالن کیا۔

 

اعدادوشمار مسلسل بہتر ہورہے ہیں اور مجھے گورنر کےاعالن کو سن کر خوشی ہوئی کہ شمالی   ہمارے صحت کےعالقائی 

ہم جانتے  ورجینیا دوسرے مرحلے میں داخلے کیلیئے تیـار ہے،" فیرفیکس کائونٹی کے چیرمین جیفری سی۔ میکے نے کہا۔ "

ئونٹی اپنے رہائشیوں اور خاص طور پر کمزور  اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خطرے سے باہر ہیں، اور فیرفیکس کا  ییں

ہم ریاست کے ساتھ بھی گہری بات   آبادیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کیلیئے ضروری احتیاطی تدابیر کو جاری رکھے گی۔

  ( میں اضافہ جاری رکھا جائے۔ ہم اپنے صحتنذاتی حفاظتی سازوساما)چیت کرتے رہے ہیں کہ جانچ کے مواقع اور پی پی ای 

 "کے اعدادوشمار کا جائزہ جاری رکھیں گےاور گورنر نورتھم کے ساتھ کام کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔

 

حاالنکہ یہ دوسرا مرحلہ کچھ پابندیوں میں نرمی کرتا ہے، یہ منصوبہ پھر بھی "گھر میں زیادہ محفوظ" کی حکمت عملی، ٹیلی  

فارورڈ ورجینیا منصوبہ  ۔ دوسرا مرحلہ،  کو ترجیح دیتا ہےپنے الزمی چہرے ڈھانورک، سماجی فاصلہ، اورعوامی جگہوں میں 

کے تحت ریستورانوں، ورزش کی سہولیات اور تیرنے کے تاالبوں پر پابندیوں میں مزید نرمی کرتا ہے۔ ان کاروباروں اور  

کرنے کی اجازت  سہولیات کو، محدود تعداد میں، صحت عامہ کی مسلسل احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اندر صارفین کی خدمت 

  ہوگی۔

 

 ل رہنما اصو   دوسرے مرحلے کے 

ہو جائیگی، اور عام طور   50سے بڑھ کر    10کے تحت، عوامی اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی تعداد دوسرے مرحلے 

 : پر دوسرا مرحلہ مندرجہ ذیل کی اجازت دیتا ہے

 

انے اور شراب سازی کے کارخانے، اپنی کم سے کم منظور شدہ،  کے کارخےکشید کرن  بیہ کاروبار، بشمول شرا رویستوراں: 

کھانے والوں کو خدمات پیش کرسکتے ہیں۔ شراب خانے اور اجتماع کے عالقے بند رہنے   50کے % فتصر اندرونی اور بیرونی 

لوگ یا اس سے کم،   50اد ۔ فی اجتماع کھانے والوں کی تعد فاصلہ ہونا چاہیئےکا چھ فٹ  م کم از ک نمیزوں کے درمیاچاہیئیں اور 

میزوں پر۔ اگر یہ کاروبار صارفین کو باہر خدمات پیش کریں تو ان کو   ہ علیحدتک محدود ہے چاہے ایک ساتھ بیٹھے ہوں یا 

 ۔عمل جاری رکھنا چاہیئے یبھ پر مقام کی اور عملیاتی شرائط فیرفیکس کائونٹی کی 



کے ساتھ   30ز، اپنی کم سے کم منظور شدہ تصرف کے %، تفریحی مراکز اور کھیلوں کے مراکزِجم  ورزش کی سہولیات:

کی عالمات کی جانچ ہونی   19کُوِوڈ ۔  ،اندر جانے کی اجازت سے پہلے ،صارفین کیاندرونی عالقوں کو کھول سکتے ہیں۔ 

فاصلہ  درجے یا زیادہ بخار ہے کہ نہیں۔ ورزش کی مشینوں کے درمیان دس فٹ کا  100.4چاہیئے، بشمول اس کے کہ آیا ان کو 

کے شرکا کو ایک دوسرے سے دس   سکال ہونا چاہیئے، اور اسی طرح ذاتی تربیئت دینے والوں یا سکھانے والوں اور ورزش کی 

 فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیئے۔ 

اندرونی اور بیرونی تاالب سیدھی الئن میں تیرنے، ورزش، غوطہ خوری اور سکھانے کے لئے دوبارہ کھل سکتے ہیں۔  تاالب: 

سیدھی الئن میں تیرنے کےلیئے صرف تین    کی عالمات کی جانچ ہونی چاہیئے۔ 19سے پہلے، کُوِوڈ ۔    تیراکوں کی، اندر جانے 

عالقوں میں بیک وقت تین سے زیادہ افراد کی اجازت نہیں ہے۔ تیراکوں اور غوطہ  لوگوں کو اجازت ہے اور غوطہ خوری کے 

خوروں کو ایک دوسرے سے دس فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیئے، بشمول ورزش کی کالسوں یا سکھانے کی نشستوں کے  

 ۔دوران

گھر اور نباتاتی باغات اپنی کم سے کم   بیرونی اور ڈرائیواِن مووی تھیٹر، چڑیا  بیرونی تھیٹر ، کنسرٹ کے مقامات،  تفریح: 

لوگوں کے ساتھ دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ اداکار اور ممبراِن سامعین کو ایک دوسرے   50یا زیادہ سے شیادہ  50گنجائش کے %

چاہیئیں۔    سے دس فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیئے، اور ڈرائیواِن میں گاڑیاں ایک دوسرے سے چھ فٹ کے فاصلے پر پارک ہونی

اندرونی تفریحی کاروبار بدستور بند رہیں گے، بشمول عجائب گھر، مووی تھیٹر، کنسرٹ کے مقامات، بولنگ ایلیاں، ٹریمپولین 

   ۔کے پارک اورآرکیڈ

ں بدستور اپنی معمول کی گنجائش  مساج کے مراکز، ٹیِننگ سیلون اور ٹیٹوکی دوکانی  ،بیوٹی سیلون، ھّجام، سپاز ذاتی نگہداشت: 

کے پچاس فیصد تک محدود رہیں گی، جو پہلے مرحلے میں متعین کی گئی تھی۔ صارفین کو آنے کیلیئے اپائنٹمنٹ لینی ہوگی اور  

  صارفین اور مالزمین دونوں کیلیئے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔

گنجائش کے ساتھ کھل   50ی حد تک وہی رہیں گی، اور وہ % غیراہم پرچون کی دوکانوں کیلیئے ضروریات بڑ خوردہ فروشی:

 ۔سکتی ہیں

  بڑی حد تک وہی رہیں گے۔  تصرف کے ساتھ،  50، گنجائش کی %رہنما اصول  مذہبی اجتماعات کیلیئے مذہبی اجتماعات: 

 ۔ ئےسےرجوع کرنا چاہ ریاست کی الزمی اور تجویز کردہ ضروریات کاروبار کو مزید خصوصی تفصیالت کے لیئے  

 

 تکائونٹی حکومت کی خدما

سے فائدہ اٹھانا بھی جاری رکھنا  آن الئن اور فون پر پیش کردہ، بالواسطہ خدمات  رہایئشیوں کو فیرفیکس کائونٹی حکومت کی، 

 ۔چاہئے۔ پہلے مرحلے کی طرح ، کاؤنٹی کی بیشترعمارتیں شخصی خدمات اور پروگراموں کے لئے بند رہیں گی

  

 ں ف ضروری ہیچہروں کے غال

ہیں۔ البتہ، یہ غالف  ضروری چہروں کے غالف اب بھی  عوامی عمارتوں کےاندرگورنر کے انتظامی حکم کے تحت، 

ورجینیا  کھانے پینے یا ورزش کے دوران ضروری نہیں ہیں۔ اس مینڈیٹ کے متعلق سواالت یا خدشات کیلیئے، رہایئشیوں کو  

 ۔ رابطہ کرنا چاہیئے پر  ASK-VDH3 (275-8343)-877-1  سے محکمہ صحت 

  جانچ بڑے پیمانے پر دستیاب 



ممکنہ طور پر متاثرہ افراد کی  دینے کی حکمِت عملی کا ایک اہم جزو ہے، جس میں، -نہ-جانچ ہمارے محکمہ صحت کے پھیلنے

  علیحدگی، تالش اور قرنطینہ کرنا شامل ہیں۔ جانچ،

 

کی پُرُزور تاکید کی جاتی   ے کروان  جانچص کو عالمتوں میں مبتال یا کسی بیمار ہونے والے سے قریبی رابطہ رکھنے والے شخ 

ہیں جو، دونوں بیمہ شدہ اور غیر بیمہ شدہ  بیس سے زیادہ جانچ کے مراکز ہے۔ فیرفیکس ھیلت ڈسٹرکٹ کے طول و ارض میں 

، فوری نگہداشت کے مراکز اور  CVS Pharmaciesکی جانچ پیش کررہے ہیں۔ ان میں سات  19-رہائیشیوں کو کُوِوڈ 

 ۔نے شامل ہیںمعاشرتی شفاخا

 

 ادوبارہ کھولنے سے متعلق خدشات کی اطالع دین

کاؤنٹی کی عوامی  کاروباروں کیلیئے رہنما اصولوں کے بارے میں خدشات یا ممکنہ خالف ورزیوں کی اطالع دینے کیلیئے: 

ان کو نپٹانے   پر فون کریں۔ شکایئتوں کی درجہ بندی کرنے اور  TTY 711, 703-691-2131حفاظت کے غیر ہنگامی نمبر 

کے لیئے ایک بین االداراتی اور بین النظریاتی نظام قائم ہے، جس میں اول توجہ، تعلیم، آگاہی اور رضاکارانہ بجا آوری کی تالش  

 ۔ پر ہے

 

 

 
 




