Îndrumare COVID-19
Pentru a încetini răspândirea cazurilor de COVID în creștere rapidă în statul nostru și pentru
a ne asigura că spitalele și sistemele medicale nu sunt copleșite, luăm măsurile foarte dificile,
dar necesare, pentru a proteja sănătatea publică.
Recunoaștem că acest lucru va cauza dificultăți financiare pentru multe companii, iar
guvernatorul și personalul explorează modalități de atenuare a impactului.
•

De la miezul nopții de luni, 16 noiembrie până luni, 14 decembrie, toate comitatele
din Washington revin la restricțiile prezentate mai jos.

Modificările restricțiilor pentru toate comitatele sunt valabile de luni, 16 noiembrie de la
miezul nopții, dacă nu se specifică altfel. Dacă activitatea nu este listată, ar trebui să urmeze
îndrumările ei actuale. Toate K-12/învățământul superior, sănătatea și îngrijirea copiilor sunt
scutite de noile restricții și vor urma îndrumările actuale. Aceste restricții nu se aplică
instanțelor judecătorești și procedurilor judiciare legate de ramură.
1. Adunările sociale în interior cu persoane din afara gospodăriei dvs. sunt interzise, cu
excepția cazului în care acestea (a) au fost în carantină timp de paisprezece zile (14)
înainte de adunarea socială; sau (b) au fost în carantină timp de șapte (7) zile înainte de
adunarea socială și au primit un rezultat negativ al testului COVID-19 cu cel mult 48 de
ore înainte de adunare. O gospodărie este definită ca persoane fizice care locuiesc la
același domiciliu.
2. Adunările sociale în aer liber vor fi limitate la cinci (5) persoane din afara gospodăriei.
3. Restaurantele și barurile sunt închise pentru servirea mesei în interior. Sunt permise
mesele în aer liber și serviciile de luare la pachet, cu condiția ca toate mesele în aer liber
să respecte cerințele Îndrumării pentru mese în aer liber. Dimensiunea mesei pentru
mesele în aer liber este limitată la maximum cinci (5) persoane. Aceste restricții
modificate pentru restaurante și baruri intră în vigoare la 12:01 a.m. miercuri,
18 noiembrie 2020.
4. Facilitățile de fitness și sălile de sport sunt închise pentru operațiuni în interior.
Cursurile de fitness în aer liber sunt permise, dar sunt supuse și limitate de
restricțiile pentru adunările sociale în aer liber enumerate mai sus.
5. Centrele de bowling sunt închise pentru servicii în interior.
6. Arene diverse: Toate activitățile de vânzare cu amănuntul și întâlnirile de afaceri sunt
interzise. Sunt permise doar pregătirea și testarea profesională care nu pot fi efectuate
la distanță, precum și toate procedurile în fața instanței și cele judiciare legate de
ramură. Gradul de ocupare în fiecare sală de ședințe este limitat la 25% din gradul de
ocupare în interior sau la 100 de persoane, oricare dintre acesta este mai mic.
▪

Arenele diverse includ: centre de convenții/conferințe, spații de întâlnire
amenajate într-un hotel, centre de evenimente, târguri, arene sportive,
instituții nonprofit sau o arenă substanțial similară.
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7. Cinematografele sunt închise pentru servicii în interior. Cinematografele drive-in sunt
permise și trebuie să respecte în continuare îndrumările pentru cinematografele drive-in
actuale.
8. Muzeele/grădinile zoologice/acvariile sunt închise pentru servicii în interior.
9. Imobiliare: Vizionările sunt interzise.
10. Nunți și înmormântări: Ceremoniile sunt limitate la un total de cel mult 30 de persoane.
Recepțiile în interior, priveghiurile sau întrunirile similare în legătură cu astfel de
ceremonii sunt interzise.
11. Vânzarea cu amănuntul în magazine va fi limitată la 25% din gradul de ocupare pentru
interior și zonele de relaxare comune/colective și facilitățile de luat masa din interior,
cum ar fi zonele de servit masa vor fi închise.
12. Serviciile religioase sunt limitate la 25% din gradul de ocupare pentru interior, sau
nu mai mult de 200 de persoane, oricare dintre acesta este mai mic. Membrii
congregației/participanții trebuie să poarte în permanență măști faciale, iar cântarea în
congregație este interzisă. Niciun cor, formație sau ansamblu nu va cânta în timpul
slujbei. Soliștilor vocali sau instrumentali li se permite să cânte, iar soliștii vocali pot avea
un singur acompaniator. Serviciile în aer liber trebuie să respecte Îndrumarea pentru
mese în aer liber, găsit aici, aplicabil structurii sau facilității.
13. Serviciile profesionale sunt obligate să dea dispoziții ca angajații să lucreze de acasă
atunci când este posibil și să închidă birourile către public, dacă este posibil. Orice birou
care trebuie să rămână deschis trebuie să limiteze ocuparea la 25% din gradul
de ocupare pentru interior.
14. Serviciile personale sunt limitate la 25% din gradul de ocupare pentru interior.
▪

Furnizorii de servicii personale includ: cosmeticieni, teste cosmetice, hairstiliști,
frizeri, esteticieni, specialiști în estetică, manichiuriști, lucrători în saloane de
unghii, specialiști în electroliză, artiști de machiaj permanent, saloane de
bronzare și artiști tatuatori.

15. Facilități de îngrijire pe termen lung: Sunt permise vizitele în aer liber. Vizitele în interior
sunt interzise, dar sunt permise excepții individuale pentru persoanele esențiale de
suport sau îngrijire la sfârșitul vieții. Aceste restricții sunt extinse și la facilitățile din
Proclamation 20-74 și următoarele. Toate celelalte prevederi ale Proclamations 20-66 și
următoarele și 20-74 și următoarele, inclusiv toate criteriile preliminare pentru a permite
oricare vizitatori, rămân în vigoare.
16. Activități sportive pentru tineri și adulți: Activitățile în interior și toate concursurile și
jocurile sunt interzise. Activitățile în aer liber vor fi limitate doar la practicile intra-echipă,
cu măști faciale necesare pentru toți antrenorii, voluntarii și sportivii în orice moment.
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