راهنمای کووید19-
برای کاهش سرعت شیوع موارد ابتال به کووید در ایالت و اطمینان از اینکه بیمارستانها و سیستم درمانی متحمل فشار
سنگینی نمیشوند ،قصد داریم گامهایی بسیار دشوار اما ضروری برای حفاظت از سالمت عموم مردم برداریم.
ما کامالً درک میکنیم که این مسئله میتواند بسیاری از کسب و کارها را در تنگنای مالی قرار دهد و فرماندار و سایر
کارکنان در حال بررسی راههایی برای کاهش اثرات آن هستند.
•

از نیمه شب دوشنبه 16 ،نوامبر تا دوشنبه 14 ،دسامبر ،تمام شهرستانهای ایالت واشنگتن به محدودیتهایی که در
زیر تشریح شده است ،بر میگردند.

اصالح محدودیت برای تمام شهرستانها از نیمه شب دوشنبه 16 ،نوامبر ،به اجرا در میآید ،به جز در مواردی که خالف
آن اعالم شود .اگر فعالیتی در این فهرست قرار دارد ،باید همچنان راهنماییهای فعلی را رعایت کند .تمام مقاطع تحصیلی
/K-12آموزش عالی ،مراقبتهای بهداشت و درمان و مراکز مراقبت از کودکان از محدودیتهای جدید مستثنی هستند و به
راهنماییهایی که در حال حاضر در اختیار دارند ،عمل میکنند .این محدودیتها در رابطه با دادگاهها و فرایندهای مربوط
به شعبههای قضایی اعمال نمیشوند.
 .1گردهماییهای اجتماعی در فضاهای سرپوشیده با حضور افراد خارج از خانوار ممنوع هستند به جز در صورتی
که ( )aافراد برای مدت چهارده روز ( )14پیش از برگزاری گردهمایی قرنطینه شده باشند؛ یا ( )bافراد برای
مدت هفت ( )7روز پیش از برگزاری همایش قرنطینه شده باشند و در فاصله کمتر از  48ساعت پیش از
برگزاری گردهمایی پاسخ آزمایش کووید 19-آنها منفی باشد .منظور از یک خانوار افرادی است که در یک خانه
سکونت دارند.
 .2گردهماییهای اجتماعی در فضای باز باید به حداکثر ( )5نفر خارج از یک خانوار محدود شود.
 .3رستورانها و بارها برای ارائه خدمات داخل سالن تعطیل هستند .ارائه خدمات در فضای باز و خدمات تحویل غذا
مجاز است ،منوط به اینکه الزامات مربوط به راهنمایهای غذاخوریهای فضای باز در تمام فضای غذاخوری
فضای باز رعایت شده باشد .اندازه میز برای صرف غذا در فضای باز به حداکثر ( )5نفر محدود شده است .این
محدودیتهای اصالحشده برای رستوران و بار از ساعت  12:01صبح چهارشنبه 18 ،نوامبر  2020اجرایی
میشوند.
 .4مراکز آمادگی جسمانی و باشگاههای ورزشی برای انجام فعالیت در فضای سرپوشیده تعطیل هستند .کالسهای
آمادگی جسمانی در فضای باز مجاز هستند ،اما باید محدودیتهای فوقالذکر در رابطه با گردهماییهای اجتماعی
در فضای باز در رابطه با آنها اجرا شود.
 .5مراکز بولینگ برای ارائه خدمات در فضای بسته تعطیل هستند.
 .6فضاهای دیگر :تمام فعالیتهای خرده فروشی و جلسات کاری ممنوع هستند .فقط آزمایشها و آموزشهای
حرفهای که امکان انجام آنها به صورت دورکاری ممکن نیست و همچنین دادگاهها و فرایندهای مربوط به
شعبههای قضایی مجاز هستند .تعداد افراد حاضر در هر اتاق به  25درصد ظرفیت فضای سر پوشیده یا حداکثر
 100نفر ،هر کدام که کمتر باشد ،محدود شده است.
▪

از جمله فضاهای دیگر میتوان به این موارد اشاره کرد :مراکز گردهمایی/کنفرانس ،فضاهای
اختصاصی برگزاری جلسات در هتلها ،مراکز برگزاری مراسم ،محلهای برگزاری نمایشگاهها،
استادیومهای ورزشی ،تشکیالت غیرانتفاعی یا فضاهایی که به شکل قابل توجه مشابه این موارد هستند.

 .7سینماها برای ارائه خدمات در فضاهای سرپوشیده ،تعطیل هستند .سینماهای اتوموبیلرو اجازه فعالیت دارند و باید
به راهنماییهای مربوط به سینماهای اتوموبیلرو که در حال حاضر در حال اجرا است ،عمل کنند.
 .8موزهها/باغ وحشها/آکواریومها برای ارائه خدمات در فضای بسته ،تعطیل هستند.
 .9فروش امالک :بازدید از منازل فروشی ،ممنوع است.
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 .10عروسیها و تشییع جنازهها :مجموع تعداد افراد شرکت کننده در مراسمها به  30نفر محدود شده است .پذیرایی
در فضای سرپوشیده ،بازدید از تابوت یا گردهماییهای مشابه در رابطه با این گونه مراسمها ممنوع هستند.
 .11خرده فروشی داخل فروشگاه باید به  25درصد ظرفیت فضای سرپوشیده محدود شود و صندلیها معمول/فضای
اجتماع و مراکز غذاخوری سرپوشیده مانند فود کورتها ،تعطیل هستند.
 .12خدمات مذهبی به  25درصد ظرفیت فضای سر پوشیده ،یا حداکثر  200نفر ،هر کدام که کمتر باشد ،محدود شده
است .اعضا/شرکتکنندگان گردهماییهای مذهبی باید در تمام مدت حضور از ماسک استفاده کنند و آواز خواندن
در گردهمایی مذهبی ممنوع است .هیچ گروه کر ،گروه آواز یا نوازندهای نباید در طول مراسم مذهبی اجرا کند.
خوانندگان و تکنوازان اجازه اجرا دارند و خواننده یا تک نواز اجازه دارد یک نوازنده پیانو در کنار خود داشته
باشد .خدمات در فضای باز باید با راهنماییهای صرف غذا در فضاهای باز ،که میتوانید از اینجا دریافت کنید و
برای سازه یا مرکز قابل اجرا است ،عمل کنند.
 .13خدمات حرفهای باید کارکنان را موظف کنند تا حد ممکن کار خود را در منزل انجام بدهند و در صورت امکان
دفاتر خود را به روی مراجعین ببندند .تمام دفاتری که مجبور به فعالیت هستند باید محدودیت مربوط به استفاده از
حداکثر  25درصد از فضای سر پوشیده را اجرا کنند.
 .14خدمات شخصی به  25درصد ظرفیت فضای سرپوشیده محدود شده است.
▪

از جمله ارائهدهندگان خدمات شخصی میتوان به این موارد اشاره کرد :متخصصان زیبایی ،آزمایشهای
آرایشی ،آرایشگران  ،کسانی که کار اصالح مو انجام میدهند ،متخصصان زیبایی ،فوق تخصصهای
زیبایی ،مانیکور ،آرایشگران ناخن ،الکترولوژیستها ،آرایشگران دائمی ،سالنهای برنزه کردن بدن و
کسانی که خالکوبی میکنند.

 .15آسایشگاهها و مراکز نگهداری طوالنی مدت :مالقات در فضای باز مجاز است .مالقات در فضای بسته ممنوع
است ،اما حمایت کردن و دلگرمی دادن به افرادی که احتمال دارد از دنیا بروند استثنا است و امکان مالقات وجود
دارد .این محدودیتها برای مراکز ذکر شده در  Proclamation 20-74و پس از آن ،تعمیم داده میشوند .تمام
مفاد  Proclamations 20-66و پس از آن و  74-20و پس از آن ،از جمله تمام معیارهای پیشنیاز برای صدور
اجازه مالقات ،به قوت خود باقی هستند.
 .16فعالیتهای ورزشی نوجوانان و بزرگساالن :فعالیت در فضای سرپوشیده و انجام هرگونه رقابت و بازی ممنوع
است .فعالیتهای فضای باز باید صرفا ً به تمرینهای داخل تیم محدود شود و استفاده از ماسک و پوشش صورت
برای تمام مربیان ،افراد داوطلب و ورزشکاران در تمام حاالت ،الزامی است.
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