
میں داخل   تیسرے مرحلےیکم جوالئی کو  فیئر فیکس کاؤنٹی
  گیہو

 ۔ یہوگ عتن مماکی  ٹھنےی ب   شراب خانوں میں ںی م تیسرے مرحلے نورتھم کے مطابق ،  رگورن 

 
فیرفیکس کائونٹی کے چیرمین جیفری سی۔  اور اس سے بھی آگے جاسکتے ہیں,"   میں "ہمیں امید ہے کہ ہم تیسرے مرحلے

نے کہا۔ "بنیادی طور پر ، ہمارے اعدادوشمارمسلسل ضروری معیارات پر پورے اتررہے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ   میکے
کائونٹی اور برادری کی کوششیں برائے جانچ، پتہ لگانے اور   ،  بوجہصحت کے اعداد و شمار مسلسل بہتر ہورہے عالقائی  ہمارے 

۔ تاہم، اس پیش قدمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خطرے سے باہر ہیں۔ فیرفیکس   عمل انہر معاشرتی فاصلہ رکھنے پرذمہ دا
کائونٹی، ہمارے رہائشیوں اورہمارے کمزور فرقوں کی ضروریات کو پورا کرنے کیلیئے ضروری احتیاطی تدابیر پرعمل درامد  

پرعمل   ڈھانپنےاتھ دھونے اور چہرہ جاری رکھے گی۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام باشندے معاشرتی فاصلہ رکھنے ، ہ 
  جاری رکھیں۔"

 

 کائونٹی حکومت کی خدمات

ن الئن، بذریعہ فون یا بزریعہ طے  ا  سے فائدہ اٹھانا جاری رکھنا چاہیئے، جو  بالواسطہ خدمات کی برادری کو فیرفیکس کائونٹی 

کچھ کائونٹی سہولیات، فراہم کردہ پروگراموں کی بنیاد پر، آئندہ چند ہفتوں میں، مرحلہ وار شروع   شدہ مالقات، پیش کی جاتی ہیں۔

 ہونگی۔

 

تیسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو ، ہم کام کرنے والے والدین کی، بچوں کی دیکھ بھال کی    جیسے ہی فیئر فیکس کاؤنٹی

ا نے والے بچوں کے لیئے موسم گرما کا ایک ترمیم شدہ  نئےں ضروریات کو حل کرنے کے لئے پہلی سے چھٹی جماعت می 

مقامات پرمنعقد ہوگا جس میں سات کمیونٹی   18اگست تک کاؤنٹی کے  7جوالئی سے   13پروگرام پیش کریں گے۔ یہ پروگرام 

 اسکول شامل ہیں۔ اضافی معلومات جلد ا ئیں گی۔ 11مراکز اور 

 تیسرے مرحلے کے رہنما اصول

 ۔گورنر کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیںتیسرے مرحلے کے مکمل رہنما اصول 

 
غیرـ ضروری خوردہ دوکانوں،  کی اجازت ہوگی۔ نئئے رہنما اصول  افراد تک کےمعاشرتی اجتماعات  250 ,یکم جوالئی سے 

۔ سابقاً، یہ کاروبار  کرتے ہیںریستورانوں اور شراب خانوں میں آنے والے صارفین کی اجازت شدہ تعداد کی حد کو بھی ختم 

گنجائش تک محدود تھے۔ ان اداروں کو جسمانی فاصلے کی ضروریات پر عمل جاری رکھنا چاہیئے،  50میں % دوسرے مرحلے 

 میں بیٹھنے کی ممانعت ہوگی۔ شراب خانوں  تیسرے مرحلے میں ۔جیسے میزوں کو چھ فٹ کے فاصلے پر رکھنا

 

 :سہولیات پر سے بھی پابندیاں نرم کرتا ہےتیسرا مرحلہ کچھ اور 

اپنی معمول کی گنجائش  مساج کے مراکز، ٹیِننگ سیلون اور ٹیٹوکی دوکانیں  بیوٹی سیلون، ھّجام، سپاز،ذاتی نگہداشت:  •

ــ۔ لیکن صارفین کواب بھی ا نے کیلیئے اپائنٹمنٹ لینی ہوگی۔ صارفین اور مالزمین دونوں   کے مطابق کھل سکتی ہیں

  یئے چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔کیل



اپنی کم سے کم منظور شدہ  اندرونی عالقوں کو : ِجمز، تفریحی مراکز اور کھیلوں کے مراکز،  ورزش کی سہولیات  •

کی عالمات کی   19کے ساتھ کھول سکتے ہیں۔ اندر جانے کی اجازت سے پہلے صارفین کی کُوِوڈ ۔   75تصرف کے %

درجے یا زیادہ بخار ہے کہ نہیں۔ ورزش کی مشینوں کے  100.4جانچ ہونی چاہیئے، بشمول اس کے کہ ا یا ان کو 

سکھانے والوں اور ورزش کی کالس   درمیان دس فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیئے، اور اسی طرح ذاتی تربیئت دینے والوں یا 

  کے شرکا کو ایک دوسرے سے دس فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیئے۔

، سکھانے اور   تیراکیآزادانہ   کے ساتھ کھل سکتے ہیں، اور تاالب گنجائش  75%: اندرونی اور بیرونی تاالب  تاالب •

کی عالمات کی جانچ ہونی   19ُوِوڈ ۔ ورزش کی کالسوں کے لیئے کھلے ہیں۔ تیراکوں کی، داخل ہونے سے پہلے، ک

    تیراکوں اور غوطہ خوروں کو ایک دوسرے سے دس فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیئے۔  چاہیئے۔

۔ فی  گنجائش تک محدود ہیں، جو بھی کم ہو 50لوگوں یا %  250اندرونی اور بیرونی تفریحی کھیل تفریحی کھیل:  •

کھالڑیوں، ناظرین   جہاں ممکن ہو  اور شرکا کی اجازت نہیں ہے، اور سے ذیادہ کھالڑیوں 250میدان ایک وقت میں 

فٹ فاصلہ ضروری ہے۔ کسی سہولت جگہ میں داخل ہونے سے قبل   10اور کھیلوں کے عہدیداروں کے درمیان 

 کی عالمات کی جانچ ہونی چاہیئے۔ 19کھالڑیوں ، کوچز اور عہدیداروں کی، کُوِوڈ ۔ 

  ،عجائب گھر ،تفریحی پارک ، ا رکیڈ ،بولنگ ایلیاں، کنسرٹ کے مقامات ،مووی تھیٹر مقامات، جیسے: تفریحی تفریح •

  اداکار  ہیں۔ سکتے کھل  دوبارہ  ساتھ کے  لوگوں  1,000 ذیادہ  سے زیادہ  گنجائش یا 50%   ، چڑیا گھر اور  باغات نباتاتی

  دوسرے ایک گاڑیاں میں ڈرائیواِن اور چاہیئے، رہنا پر  فاصلے  کے فٹ دس  دوسرے سے   ایک کو  سامعین ممبرانِ  اور

    ۔چاہئیں ہونی کھڑی  پر فاصلے  کے  فٹ   چھ  سے

: چرچ، سیناگوگ، مسجدیں اور دیگر عبادت گاہیں، اب اپنی معمول کی گنجائش کے ساتھ دوبارہ کھل سکتے ہیں، عبادات  •

کنبوں کے۔ کھانا یا مشروبات ڈسپوزایبل برتنوں میں لیکن نمازیوں کو بدستور چھ فٹ کے فاصلے پر بیٹھنا ہوگا سوائے 

 پیش کیا جانا چاہیئے۔ 

 : یہ دوبارہ کھل سکیں گے۔ بچوں کی دیکھ بھال  •

تمام کاروباری اداروں کو جسمانی فاصلے ، صفائی اور جراثیم کشی اور کام کی جگہ کےاضافی حفاظتی اقدامات پر  

 عمل جاری رکھنا چاہیئے۔

 

 دیناخدشات کی اطالع  

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

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

اتی نظام قائم ہے، جس میں اول توجہ، تعلیم، ا گاہی اور رضاکارانہ بجا ا وری کی تالش  کے لیئے ایک بین االداراتی اور بین النظری 

 پر ہے۔ 

گورنر کے انتظامی حکم کے تحت، عوامی مقامات کے اندر چہروں کے غالف اب بھی ضروری ہیں۔ اس مینڈیٹ کے متعلق  

 پر رابطہ کریں.  ASK-VDH3 (275-8343)-877-1 سواالت یا خدشات کیلیئے، ورجینیا محکمہ صحت سے 

 
کے مسائل کے   COVID- 19۔کی جاسکتی ہیںبھی  آن الئنکاروباری خالف ورزیوں اور چہرے ڈھانپنے سے متعلق شکایات  

 ۔یہ بالگ پوسٹ پڑھیںبارے میں کس سے رابطہ کیا جائے، اس بارے میں مزید معلومات کے لیئے، 




