
 شودمی یبهداشت عموم یهاتیوارد فاز اول کاهش محدود رفکسف یکانت یماه مِ ۲۹در 

وارد فاز اول  «،شیبه پ ای نیرجیوتواند براساس طرح »یم یشمال ینایرجیرالف نورتم، اعالم کرد که و نا،یرجیو التیسه شنبه فرماندار ا روز

 .خواهد نمود  ییبازگشا یمِ ۲۹ها را روز جمعه کسب و کار و عبادتگاه  یهامکان  رفکسف یکانتشود. 

وجود امروز  نیبا ا .اندازدیب ریاز فرماندار تقاضا کردند تا شروع فاز اول را به تاخ یشمال یای نیرجیواقع در و ینهادها ،یماه مِ یابتدا در

را به ای نامه ، مشترکامنتخب نیمنطقه آماده است که وارد فاز اول شود. روز دوشنبه مسئول ،یبهداشت یهابراساس داده ندیگویم نیمسئول

 :نمودند حیتصر ار،یبراساس چهار مع ،ییحرکت به سمت بازگشا ینورتم فرستادند و رو فرماندار

 روز گذشته ۱۴ یدر ط دیکوو یماریمثبت ب یدر ثبت موردها ینزول روند •

 روز گذشته ۱۴ یها در طمارستانیشدگان در ب یبستر زانیدر م ینزول روند •

 هاتست زانیم شیافزا •

 ژه یو یمراقبت ها یمناسب در واحدها تیو ظرف یتخت بستر  یتعداد کاف وجود •

از  با این وجود باشندها در طی فاز اول میاست که تمامی واحدهای تجاری ملزم به رعایت آن رهنمودهاییامل ش «شیبه پ اینیرجیو» طرح

 همچنین ها وهای زیبایی، سایر خرده فروشیها و سالن، آرایشگاه اندامتناسب  تسهیالتها، های اعمال شده در رستوران شدت محدودیت

 . ها کاسته می شود عبادتگاه 

 بسته باقی خواهند ماند. ،های تفریحی سرپوشیدهها، بولینگ و فعالیتهای سینما، کنسرت هالسالن

 خواهند بود.  «تردر خانه امن»شود که میتوصیه هنوز ساکنین به د بود و نممنوع خواه همچنان نفر ۱0های بیش از گردهمایی

 رهنمودهای بازگشایی کسب و کارها 

 ها بدین صورت خواهد کاست:بطور کلی، فاز اول از شدت محدودیت

 50  های خود را روی میزها در فضای بیرون  با توانند مشتری ها می ها، عرق گیری و می فروشی ها، آبجوفروشی رستوران ها: رستوران  •

دارند پذیرایی کنند. میزها باید شش فوت )حدود دو متر( از یکدیگر فاصله داشته   درصد ظرفیتی که در حالت عادی در فضای درونی 

باید   خوراک   منوی د.  نهای داخل رستوران بایستی بسته باقی بمان نفر دور یک میز قرار بگیرند. میکده   ۱0باشند و نباید بیش از 

 ای بپوشانند. پارچه های  های خود را با پوششیکبارمصرف باشد و خدمتکاران بایستی صورت 

در فضای بیرونی باز شوند.  توانند تنها برای فعالیتو استخرها می، مراکز ورزشی ، مراکز تفریحیها ورزشگاهتناسب اندام:  تسهیالت •

از یکدیگر فاصله بگیرند. همچنین ابزارها و امکانات موجود نیز بایستی  )حدود سه متر( فوت ۱0ها و استادان بایستی مراجعان، مربی

توانند تنها برای شنای رفت و باشند. استخرهای سرباز مینفر می ۱0های تمرین محدود به از هم فاصله داشته باشند. کالس فوت ۱0
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-و میدان  در فضای باز ، بسکتبالاسپاها آبگرم وبرای یک نفر در هر خط، باز باشند. استخرهای سربسته، حوض های  فقطبرگشتی، 

 راکتبال باید بسته باقی بمانند. های 

 %50 محدود بههای خالکوبی ها، اسپاها، مراکز ماساژ، سالن های برنزه کردن و دکانهای زیبایی، آرایشگاهسالن: فردی هایمراقبت •

ماسک بایستی پیشاپیش قبل از مراجعه وقت تعیین کنند. مراجعان و کارمندان بایستی  هاظرفیت عادی خود خواهند بود و مشتری

کنند ثبت نمایند که شامل اسم، ارائه خدمات می هابه آن که جعانیامر. این کسب و کارها بایستی لیستی از تمام صورت بپوشند

 . باشد مراجعه زماناطالعات تماس و تاریخ و 

ظرفیت خود مجددا فعال شوند و کارمندان بایستی ماسک صورت  %50توانند با های خرده فروش میسایر کاسبیها: خرده فروشی •

 را رعایت کنند.   رهنمودهای ایالت برای تمامی کسب و کارهاها باید بپوشند. کسب و کارهای ضروری مانند خواربار فروشی

 مشورت کنند.    ایالت برای صنایع شایستهراهکارهای ضروری و  با صاحبان کسب و کارها برای اطالعات بیشتر باید

 ها رهنمودهای ویژه عبادتگاه

 %50های خود برای مکانتوانند خدمات خود را در داخل براساس رهنمودهای ایالت برای فاز اول، کلیساها، کنیسه ها، مساجد و معابد می

بایستی شش فوت از یکدیگر فاصله داشته باشند و  ، بجز اعضای یک خانواده،هاهارائه کنند. اشتراک کنند رنددر حالت عادی دا که یظرفیت

 نظر بگیرند. مدّ استفاده از ماسک صورت را اًجدباید 

و یکبار مصرف تقسیم    انفرادی های  ها باید در ظرف ی دنی و خوراک ی د. شراب، نوش ن اشیا نباید در طی مراسم مذهبی بین افراد دست به دست شو 

 فراهم کرده است. را    ها رهنمودهای بیشتر برای عبادتگاه نفر باقی خواهد ماند. ایالت    ۱0های اجتماعی محدود به د. گردهمایی ن شو 

 آگاه باقی بمانید 

عصر  7صبح تا  9؛ زنگ بزنید 703-267-35۱۱شماره  بااگر در مورد کروناویروس سوالی دارید، به مرکز تماس دپارتمنت سالمت  •

 عصر در آخر هفته. 5صبح تا  9:30در طول هفته و 

  ارسال کنید.  888777را به شماره    FFXCOVID، عبارت  ۱9- برای دریافت جدیدترین اخبار کانتی فرفکس در مورد کووید  •

درمیان بگذارید. این حساب   ffxcovid@fairfaxcounty.govسواالت و یا نگرانی های خود را از طریق پست الکترونیک  •

 می شود. کنترلعصر  6صبح تا  8روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 

 آنالین اطالعات می باشد.  کامل که یک منبع   دیدن کنید برای کروناویروس تالورپوب یک  از •

بیشتر  ۱9-مورد کووید در های معمولصفحه پرسشو  (۱9-تارنمای دپارتمنت سالمت برای کروناویروس )کووید با مراجعه به  •

 .  بدانید

 را دنبال کنید.   دپارتمنت سالمتو  صفحه فیسبوک فرمانداری کانتی فرفکس •

 .را دنبال کنید  fairfaxhealth@و   fairfaxcounty@در توئیتر  •
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