Quận Fairfax bước vào giai đoạn đầu tiên để có thể nới lỏng những hạn chế về sự cấm đoán tụ họp và
giao thông trong quận nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tránh sự lây nhiễm của Đại dịch
COVID-19.
Cập nhật coronavirus (COVID-19) từ Quận Fairfax
Đăng lúc 2:42 chiều
Thống đốc Virginia, Ralph Northam hôm thứ ba tuyên bố rằng Bắc Virginia có thể vào Giai đoạn I theo
kế hoạch Virginia Thẳng Tiến của tiểu bang . Quận Fairfax sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên để mở lại các
doanh nghiệp và các tôn giáo phục vụ tín ngưỡng cho cộng đồng vào thứ Sáu ngày 29 tháng Năm .
Vào đầu tháng năm, các địa phương phía Bắc Virginia đã đề nghị thống đốc về vấn đề trì hoãn giai đoạn
đầu tiên này . Nhưng các nhà lãnh đạo hiện nay đã dựa trên những dữ liệu sức khỏe và cho biết các khu
vực đã sẵn sàng. Các quan chức do dân tuyển cử, đã gửi một lá thư chung cho thống đốc Northam hôm
thứ hai sẵn sàng hỗ trợ sự chuyển tiếp để có thể mở cửa các doanh nghiệp và các cơ sở tôn giáo, dựa
trên bốn số liệu chính:
Xu hướng giảm trong các trường hợp lây lan COVID trong 14 ngày qua.
Xu hướng giảm trong tổng số cá nhân nhập viện trong 14 ngày qua.
Sự thử nghiệm tăng lên.
Bệnh viện được tăng cường giường bệnh, cơ sở vật chất đầy đủ và khả năng chăm sóc người bệnh tiến
triển tốt.
Kế hoạch Virginia Thẳng Tiến cung cấp các hướng dẫn bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân theo trong
giai đoạn đầu nhưng đã được sửa đổi để giảm bớt những điều luật khắt khe trước đây cho các nhà hàng,
cơ sở thể dục thể thao, thợ cắt tóc và thẩm mỹ viện, các doanh nghiệp bán lẻ khác và các cơ sở tôn giáo.
Rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc , sân chơi bowling và các doanh nghiệp giải trí trong nhà vẫn đóng cửa.
Các cuộc tụ họp giao tiếp xã hội hơn 10 người tiếp tục bị cấm và người dân vẫn được khuyên rằng họ sẽ
an toàn hơn nếu ở trong nhà.
Hướng dẫn mở cửa cho các cơ sở kinh doanh.
Nói chung, trong giai đoạn một số điều luật khắt khe đã được cắt giảm như sau:
Dịch vụ Nhà hàng: Nhà hàng, cơ sở chế biến bia, cơ sở chưng cất và nhà máy rượu vang có thể phục vụ
khách hàng ở các bàn ăn bên ngoài , tổng số khách có thể phục vụ sẽ là 50 phần trăm của công suất bình
thường của họ. Các bàn phải cách nhau sáu feet và không quá 10 người có thể ngồi cùng bàn. Khu vực
quầy rượu trong nhà của nhà hàng vẫn phải đóng cửa. Thực đơn chỉ được dùng một lần và người phục
vụ phải luôn luôn đeo khẩu trang bằng vải.
Cơ sở thể dục thể thao : Phòng tập thể dục, trung tâm giải trí, trung tâm thể thao và hồ bơi chỉ có thể
mở cho các hoạt động ngoài trời . Khách hàng , huấn luyện viên, người hướng dẫn và các thiết bị cần
thiết phải cách nhau 10 feet. Các lớp tập thể dục được giới hạn trong 10 người. Bể bơi ngoài trời có thể
chỉ mở cho từng người một trên mỗi làn bơi. Hồ bơi trong nhà, bồn tắm nước nóng, sân bóng rổ và bóng
vợt ngoài trời vẫn phải đóng cửa.

Sự Chăm sóc cá nhân: Thẩm mỹ viện, thợ cắt tóc nam, spa, trung tâm mát xa, tiệm làm nâu da và cửa
hàng xâm da cũng bị giới hạn ở mức 50% công suất bình thường và khách hàng phải đặt lịch hẹn trước.
Khách hàng và nhân viên được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Các doanh nghiệp phải lưu giữ hồ sơ của tất
cả các khách hàng được phục vụ, bao gồm tên, thông tin liên lạc, ngày và thời gian phục vụ .
Dịch vụ bán lẻ: Các doanh nghiệp bán lẻ khác có thể mở lại với 50% công suất và nhân viên phải đeo
khẩu trang che mặt. Các doanh nghiệp thiết yếu như cửa hàng tạp hoá, cửa hàng bán thực phẩm nên
tuân theo hướng dẫn của tiểu bang cho tất cả các doanh nghiệp .
Chủ doanh nghiệp nên tham khảo luật lệ bắt buộc của tiểu bang để có thể thực hiện một cách hữu hiệu
tùy thuộc vào các ngành nghề cụ thể để có được thông tin chi tiết hơn.
Hướng dẫn cho các Cơ sở tôn giáo
Quy định của nhà nước trong giai đoạn I: nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi giáo và các đền thờ,
chùa chiền có thể giữ các dịch vụ trong nhà của họ với 50% công suất bình thường . Người tham dự phải
ngồi cách nhau sáu feet - ngoại trừ các thành viên trong gia đình - và nên cân nhắc kỹ lưỡng về việc nên
đeo khẩu trang.
Không nên chuyển dịch những vật dụng trong khi hành lễ tại một cơ sở tôn giáo. Rượu, đồ uống và thực
phẩm phải được phục vụ trong các thùng chứa cá nhân, dùng một lần. Các cuộc tụ họp xã hội vẫn giới
hạn không quá 10 người. Tiểu bang bổ sung và cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho nhà thờ .
Thông tin cần thiết:
Gọi cho Trung tâm cuộc gọi của Bộ Y tế của chúng tôi theo số 703-267-3511 với các câu hỏi về
coronavirus; từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối các ngày trong tuần và 9:30 sáng đến 5 giờ chiều vào cuối tuần.
Nhắn tin FFXCOVID tới 888777 để nhận thông tin cập nhật từ Quận Fairfax về COVID-19; nhắn tin
FFXCOVIDESP tới 888777 để cập nhật bằng tiếng Tây Ban Nha.
Gửi câu hỏi hoặc những quan tâm qua email đến ffxcovid@fairfaxcounty.gov . Tài khoản email này sẽ
được tham khảo và trả lời từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều
Truy cập thông tin dữ kiện thông qua một mạng lưới riêng biệt dành riêng cho coronavirus, đã được
hoạt động như một nguồn thông tin trực tuyến.
Tìm hiểu thêm về COVID-19 trên trang mạng Sở Y tế Coronavirus (COVID-19) hoặc FAQ (những câu hỏi
thường gặp) trên trang mạng
Theo dõi Trang Facebook của Chính phủ Quận Fairfax và Trang Facebook của Sở Y tế .
Theo dõi @fairfaxcounty và @fairfaxhealth trên Twitter.

