
 شودمی وارد فاز سوم  جوالیدر اول کانتی فرفکس 

 

 سوم ممنوع می باشد.در طی فاز  کده هامینشستن در ، مبراساس گفته فرماندار نورت  

 حرکت خود را بهو شویم وارد مرحله سوم  می توانیمكه  خوشبین هستیم گفت: "ما ِكی، رئیس کانتی فرفكس کجفری سی م

. خوشحالم که محقق شده اندبطور مقدماتی، داده های ما نشان می دهد که معیارهای الزم  .ادامه دهیمسمت مراحل بعدی 

  فاصله اجرای مسئوالنهبی و برای آزمایش، ردیا ساکنینو  کانتیآمار بهداشت و درمان منطقه ای ما به دلیل تالش های 

 کانتیهستیم.  یخطرهیچ اجتماعی همچنان در حال بهبود است. با این حال این پیشرفت بدان معنی نیست که ما بدون  گذاری

ساکنین  از همه ادامه خواهد داد. ما  خودن و جوامع آسیب پذیر یفرفکس اقدامات احتیاطی الزم را برای تأمین نیازهای ساکن

 ادامه دهند".صورت ماسک اجتماعی، شستن دست و پوشیدن اجرای فاصله گذاری به می خواهیم که 

 

 خدمات دولتی کانتی 

 وقت آنالین، از طریق تلفن و یا با تعیینبه صورت را که  کانتی فرفکس یخدمات مجاز استفاده از ساکنین باید همچنان

 ارائه می دهندکه بر اساس برنامه هایی و  ند هفته آتیچکانتی در طی . برخی از امکانات ادامه دهندارائه می شود، مالقات 

 .بازگشایی خواهند شد

ششم ارائه می اول تا الس به فاز سوم، ما یک برنامه تابستانی اصالح شده را برای کودکان ک کانتی فرفکس ورود حیندر 

در  مکان 18آگوست در  7تا  جوالی 13این برنامه از  تا نیاز والدین شاغل جهت مراقبت از فرزندان مرتفع گردد. دهیم

 .متعاقبا اعالم خواهد شدمدرسه برگزار می شود. اطالعات تکمیلی  11و  اجتماعیهفت مرکز در از جمله  کانتی،سطح 

 

 رهنمودهای فاز سوم

 . در وبسایت فرمانداری قابل دسترس استراهنمای کامل فاز سوم 

سقفی مجاز خواهند بود. دستورالعمل های جدید همچنین  نفر 250 برای گردهمایی های اجتماعی حداکثراز اول جوالی، 

برای تعداد مشتریان مجاز در داخل فروشگاه های خرده فروشی غیر ضروری، رستوران ها و مشروب فروشی ها قرار 

محدود بودند. با این وجود این کسب و خود درصد ظرفیت   50، این مشاغل به فاز دومدر طی  و . پیش از ایننداده است

 از یکدیگر )حدود دو متر( الزامات فاصله گذاری فیزیکی، مانند قرار دادن میزها در فاصله شش فوت کارها هنوز بایستی 

 ممنوع می باشد.فاز سوم در طی  همچنان نشستن در میکده ها کنند.را رعایت 

 را بدین نحو کاهش می دهد: مجموعه هامحدودیت های سایر  ،مرحله سوم

  خال کوبی دکان هایبرنزه کردن و  های ، مراکز ماساژ، سالنها، اسپاها : سالن های زیبایی، آرایشگاهمراقبت های شخصی •

و  ان. هم مشتریقبل از ورود وقت تعیین کننداما مشتریان هنوز هم باید  - ظرفیت عادی خود بازگشایی شوند برای می توانند

 صورت استفاده کنند. پوششاز  هستند هم کارمندان موظف

از کمترین میزان  ٪75 را برای یمی توانند فضای درون تمرینها، مراکز تفریحی و مراکز  : ورزشگاهورزشیامکانات  •

 نباید شوند، از جمله اینکه تب آنها کنترل 19-ئم کوویداز نظر عال ورود بایستیباز کنند. مشتریان قبل از اجازه  خودمجاز 

از هم )حدود سه متر( فوت  10یا باالتر باشد. تجهیزات بدن سازی باید  درجه سانتی گراد( 38فارنهایت ) درجه 4/100

فوت  10یا مربیان و شرکت کنندگان در کالس ورزش باید تمرین دهنده های خصوصی فاصله داشته باشد و به همین ترتیب 

 د.فاصله بگیرناز یکدیگر 

https://www.governor.virginia.gov/newsroom/all-releases/2020/june/headline-859008-en.html
https://www.fairfaxcounty.gov/covid19/assistance-distance
https://www.governor.virginia.gov/media/governorvirginiagov/governor-of-virginia/pdf/Virginia-Forward-Phase-Three-Guidelines.pdf
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/06/10/fairfax-county-to-enter-phase-two-reopening-on-june-12/


خود بازگشایی شوند و استخرها برای شنای آزاد،   ظرفیت٪ 75: استخرهای سرپوشیده و سر باز می توانند برای استخرها •

تمرین باز خواهند بود. شناگران قبل از ورود باید از نظر عالئم کروناویروس بررسی شوند. شناگران  کالس های آموزش و

 فوت از هم فاصله داشته باشند.  10و غواصان باید 

٪ ظرفیت، هر کدام که کمتر 50نفر یا  250محدود به : ورزش های تفریحی داخل و خارج سالن ورزش های تفریحی •

 ،در یک زمان مجاز نیستند و در صورت امکانو بازی  زمینبازیکن و شرکت کننده در هر  250ز ، می باشند. بیش اباشد

و مسئوالن باید قبل از ورود به  ورانادفوت بین بازیکنان، تماشاگران و مسئوالن ورزشی الزم است. بازیکنان،   10فاصله  

 بررسی شوند. 19-مجموعه از نظر عالئم کووید

، ماشین های بازی داخل  گبولینسالن های کنسرت، سالن های سینما، ، مانند سرگرمیو  های تفریحی : مکانسرگرمی •

حداکثر  یا برای ظرفیت٪ 50برایحش ها می توانند و باغ و گیاه شناسی یباغ هاب، موزه ها، عجایهای ن میسرز ساختمان،

مکان هایی که در فوت از یکدیگر فاصله داشته باشند و اتومبیل ها  10اطبین باید بازگشایی شوند. مجریان و مخ نفر 1000

 .با فاصله شش فوت از یکدیگر پارک شوند ،د داردوجو داخل خودروحین رانندگی و در بازدید امکان 

: کلیساها، کنیسه ها، مساجد و سایر عبادتگاه ها اکنون می توانند با ظرفیت عادی خود بازگشایی شوند، اما خدمات مذهبی •

عبادت کنندگان، به جز  اعضای خانواده ها، بایستی شش فوت از هم فاصله داشته باشند. غذا یا نوشیدنی باید در ظروف 

 یکبار مصرف تقسیم شوند.

 : این خدمات مجددا بازگشایی خواهند شد.مراقبت از کودک •

همه کسب و کارها باید به پیروی از الزامات فاصله گذاری فیزیکی، تمیز و ضد عفونی کردن و افزایش تدابیر محافظتی در 

 محل کار ادامه دهند. 

 

 گزارش نگرانی 

های مربوط به کسب و کارها، با شماره غیر اضطراری ایمنی عمومی  برای گزارش نگرانی یا نقض احتمالی دستورالعمل

تماس بگیرید. یک سیستم بین سازمانی، برای تنظیم و رسیدگی به شکایات، با توجه  TYY 711،   2131-691-703کانتی 

 به آموزش در قدم نخست، آگاهی دهی و به جهت تطبیق داوطلبانه رهنمودها ایجاد شده است. 

مل فرمانداری هنوز پوشش های صورت در مکان های عمومی الزامی است. برای سؤال یا نگرانی درباره تحت دستورالع

 تماس بگیرید.ASK-VDH3 (275-8343  )-877-1این دستورالعمل، با دپارتمان بهداشت ویرجینیا با شماره 

ثبت شود. برای اطالعات بیشتر  نیبه صورت آنالشکایات مربوط به تخلفات کسب و کارها و ماسک صورت نیز می تواند 

 .دیپست وبالگ را بخوان نیاتماس بگیریم،  19-در مورد اینکه با چه کسانی می توانیم درمورد مسائل مرتبط با کووید

https://redcap.vdh.virginia.gov/redcap/surveys/?s=Y4P9H7DTWA
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/06/01/who-to-contact-about-covid-19-issues/



