Quận Fairfax Bước Vào Giai Đoạn Ba Vào
Ngày 1 Tháng 7
Theo thống đốc Northam, việc ngồi ở quán bar sẽ bị cấm trong giai đoạn ba.
“Chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn thứ ba và hơn thế nữa,” chủ tịch quận
Fairfax Jeffrey C. McKay nói. “Sơ bộ, dữ liệu của chúng ta đáp ứng các tiêu chí cần thiết. Tôi rất vui
vì số liệu thống kê y tế khu vực của chúng ta tiếp tục cải thiện bởi do nỗ lực của quận và cộng đồng
để kiểm tra, theo dõi và có trách nhiệm trong việc thực hiện giãn cách xã hội. Tuy nhiên, tiến trình
này không có nghĩa là chúng ta không còn nguy hiểm. Quận Fairfax sẽ tiếp tục thực hiện các biện
pháp phòng ngừa cần thiết để đáp ứng nhu cầu của cư dân và những cộng đồng dễ bị tổn thương
của chúng ta. Chúng tôi cần tất cả những người dân tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay và
đeo khăn che mặt.”

Dịch Vụ Của Quận
Cộng đồng nên tiếp tục tận dụng những dịch vụ được cung cấp trực tiếp qua điện thoại hoặc theo
lịch hẹn của quận Fairfax. Một số cơ sở của quận sẽ bắt đầu mở theo từng giai đoạn dựa trên các
chương trình họ cung cấp trong vài tuần tới.
Khi quận Fairfax chuyển sang giai đoạn ba, chúng tôi sẽ cung cấp một chương trình hè được điều
chỉnh cho trẻ em từ đang vào lớp một đến lớp sáu để đáp ứng những nhu cầp chăm sóc trẻ em của
những cha mẹ bận đi làm. Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 tại 18 địa
điểm trên toàn quận, bao gồm 7 trung tâm cộng đồng và 11 trường học. Thông tin chi tiết sẽ được
phổ biến sắp tới.

Hướng Dẫn Giai Đoạn Ba
Hướng dẫn đầy đủ cho giai đoạn ba có sẵng tại trang web của thống đốc.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, các cuộc tụ họp xã hội lên đến 250 người sẽ được cho phép.
Những hướng dẫn mới cũng kết thúc giới hạn về số lượng khách hàng được cho phép bên
trong những cửa hàng bán lẻ không cần thiết, nhà hàng và quán bar. Trước đây, những cơ sở
kinh doanh này bị giới hạn ở mức 50% công suất theo giai đoạn hai. Các cơ sở này phải tiếp tục
tuân thủ những yêu cầu giữ khoảng cách, như giữ các bàn cách nhau 6 feet. Việc ngồi ở quầy bar
vẫn tiếp tục bị cấm trong giai đoạn ba.
Giai đoạn ba cũng giảm bớt hạn chế đối với những các cơ sở khác:

•

Chăm sóc cá nhân: Thẩm mỹ viện, tiệm hớt tóc, spa, trung tâm mát xa, cở sở làm sậm da và cửa
hàng xăm có thể mở lại với công suất bình thường – nhưng khách hàng vẫn phải đặt lịch hẹn
trước khi đến. Cả khách hàng và nhân viên điều được yêu cầu đeo khăn che mặt.

•

Cơ sở tập thể dục: Phòng tập thể dục, trung tâm giải trí và trung tâm thể thao có thể mở các khu
vực trong nhà với 75% công suất cho phép thấp nhất. Khách hàng phải được kiểm tra cách triệu
chứng COVID-19 trước khi được phép vào bên trong, bao gồm cả liệu họ có bị sốt 100.4 độ trở lên
hay không. Thiết bị thể dục phải được đặt cách nhau 10 feet, và tương tự, huấn luyện viên cá nhân
hoặc người hướng dẫn và các người tham gia các lớp thể dục phải cách nhau 10 feet.

•

Hồ bơi: Hồi bơi trong nhà và ngoài trời có thể mở cửa ở 75% công suất, và hồ bơi được mở của
miễn phí cho hoạt động bơi lội, hướng dẫn và các lớp thể dục. Người bơi phải được kiểm tra những
triệu chứng của corornavirus trước khi vào trong khu vực hồ bơi. Người bơi và người lặn phải cách
nhau 10 feet.

•

Thể thao giải trí: Các môn thể thao giải trí trong nhà và ngoài trời bị giới hạn ở 250 người hoặc
50% công suất tuỳ theo mức nào ít hơn. Không quá 250 người chơi và người tham gia được
phép cho một lĩnh vực tại một thời điểm, và khoảng cách 10 feet là bắt buộc giữa các người chơi,
khán giả và quan chức thể thao nếu có thể. Người chơi, huấn luyện viên và quan chức phải được
kiểm tra những triệu chứng của COVID-19 trước khi vào một cơ sở.

•

Giải trí: Các địa điểm vui chơi và giải trí, như rạp chiếu phim, địa điểm hoà nhạc, sân chơi bowling,
khu chơi điện tử, công viên giải trí, bảo tàng, vườn bách thảo và vườn thú, có thể mở lại 50% công
suất hoặc tối đa 1,000 người. Người biểu diễn và khán giả phải ở cách nhau 10 feet, và ô tô phải
đỗ cách nhau 6 feet khi lái xe.

•

Các dịch vụ tôn giáo: Nhà thờ, giáo đường Do Thái, nhà thờ Hồi Giáo, và các nhà thờ khác hiện
có thể mở cửa với công suất bình thường, nhưng các tín đồ phải tiếp tục ngồi cách nhau 6 feet
ngoại trừ các gia đình. Đồ ăn hoặc thức uống phải được phục vụ bằng cách sử dụng dụng cụ ăn
dùng một lần.

•

Dịch vụ chăm sóc trẻ em: Các dịch vụ sẽ được mở cửa trở lại.
Tất cả các doanh nghiệp phải tiếp tục tuân theo khoảng cách vật lý, làm sạch và khử trùng cùng với
tăng cường các biện pháp an toàn tại nơi làm việc.

Báo Cáo Những Lo Ngại
Để báo cáo những lo ngại hoặc những vị phạm tiềm năng của các hướng dẫn dành cho doanh
nghiệp, hãy gọi số điện thoại không khẩn cấp về an toàn công cộng của quận tại 703-691-2131,
TTY 711. Một hệ thống liên ngành được áp dụng để xử lý những các khiếu nại, ưu tiên vào giáo
dục, nhận thức và tìm kiếm sự tuân thủ tự nguyện.

Việc đeo tấm che mặt vẫn được yêu cầu bên trong những địa điểm công cộng theo sắc lệnh của
thống đốc. Mọi thắc mắc hoặc lo ngại về sực thi hành này, vui lòng liên hệ bộ Y Tế Virginia tại số
điện thoại 1-877-ASK-VDH3 (275-8343)
Khiếu nại về vi phạm kinh doanh và việc che mặt cũng có thể được thực hiện trực tuyến. Để biết
thêm thông tin về người liên hệ các vấn đề COVID-19, vui lòng đọc bài đăng trên blog này.

