የWashington ደረጃ በደረጃ አተገባበር

መዝናኛ
ስብሰባዎች

(ሃይማኖታዊ ያልሆኑ)

ንግድ /
አሠሪዎች
(ሁሉም የንግድ ድርጅቶች
በስቴቱ የተፃፉትን
የደህንነት እቅዶች
እንዲከተሉ ይጠየቃሉ)

1

2

3

4

የተሻሻለው ደረጃ 1

ደረጃ 2

ደረጃ 3

ደረጃ 4

አንዳንድ ከቤት ውጭ መዝናኛ (አደን ፣ ማስቀጠል ፣
ጎልፍ ፣ የጀልባ ጉዞ፣ ረጅም የእግር ጉዞ)

- አንዳንድ የጎልማሳ / የወጣት ስፖርቶች
- አንዳንድ ከቤት ውጭ መዝናኛዎች ከ 12 በላይ
ተሳታፊዎችን ይዘው ሩጫ / ውድድሮች / ጉዞ ማድረግ

- ከቤት ውጭ የስፖርት መዝናኛ ቡድን እንቅስቃሴዎች
(50 ወይም ከዛ ያነሱ ሰዎች)
- የመዝናኛ ተቋማት በ <25% አቅም

ሁሉንም የመዝናኛ እንቅስቃሴዎች ዓሳ ማጥመድ

Aስብሰባዎችዎን ከቤትዎ ውጭ በሳምንት ከ 5
ያነሱ ሰዎች ባሉበት ከቤት ውጭ ስብሰባዎችን መፍቀድ

በሳምንት ከቤትዎ ውጭ ከ 5 የማይበልጡ
ሰዎች ጋር መሰብሰብ

ከ 10 ሰዎች ያልበለጠ ስብሰባዎችን መፍቀድ

ስብሰባዎችን ከ> 10 ሰዎች ጋር መፍቀድ

- የማምረቻ ፣ የግንባታ ፣ የቤት ውስጥ አገልግሎቶች ፣
የእርሻ ፣ የፎቶግራፍ ፣ የቤተመፃህፍት አገልግሎቶች ፣
የቤት ውስጥ የአካል ብቃት እና የመንዳት ዝግጅቶች
ደረጃ 2 መመሪያን ያሟላሉ ፡፡
- ደረጃ 2 መመሪያን በመከተል የችርቻሮ ንግድ ፣ ነገር
ግን የእንግዳ ማረፊያን ከፍተኛው በ 30% ማድረግ
- የደረጃ 2 መመሪያዎችን በመከተል ሪል እስቴት ፣
ግን የእንግዳ ማረፊያ የመያዝ አቅም ከፍተኛው 25% እና
የቤት ውስጥ አገልግሎቶች በ 30 ደቂቃዎች ውስጥ ብቻ
እንዲወሰኑ ማድረግ
- የክፍል 2 መመሪያን ተከትለው ሙያዊ አገልግሎቶች ፣
ግን መኖሪያ ቤቱ በተዘጋ ክፍል ውስጥ ከ 1 እስከ 1
አገልግሎቶች በስተቀር ፣ ቢበዛ በ 25% ተወስኗል።
የቤት ውስጥ አገልግሎት በ 30 ደቂቃዎች ብቻ ተወስኗል
- የክፍል 2 መመሪያን ተከትለው የግል አገልግሎቶች ፣
ግን መኖሪያ ቤቱ በተዘጋ ክፍል ውስጥ ከ 1 እስከ 1
አገልግሎቶች በስተቀር ፣ ቢበዛ በ 25% ተወስኗል።
- ደረጃ 2 መመሪያን ተከትሎም ምግብ ቤቶች / ቡና
ቤቶች** ግን መኖሪያ ቤቱ በተዘጋ ክፍል ውስጥ ከፍተኛ
የመያዝ አቅም 25% እና ከቤት ውጪ የመያዝ አቅም
50% ሆኖዋል
- ደረጃ 2 መመሪያን ተከትሎ የቤት እንስሳትን ማሳመር
ግን የመያዝ አቅም ቢበዛ በ 25% እንዲሆን ተወስኗል
- በሠራተኛ የውሃ መዝናኛ ተቋማት

- የሚቀረው ማኑፋክቸሪንግ
- ተጨማሪ የግንባታ ደረጃዎች
- በቤት ውስጥ / በቤት ውስጥ አገልግሎቶች (ሞግዚቶች ፣
የቤት ውስጥ ቆሻሻ ማፅዳት ወዘተ)
- የችርቻሮ (በመደብሮች ውስጥ ያሉ ግዢዎች ከገደቦች
ጋር ተፈቅደዋል)
- Real estate (መጠነሰፊ የቤት ግንባታ)
- የሊግ-ጨዋታ ቦውሊንግ
- የቤተመፃህፍት እና ሙዝየሞች በ <25% አቅም መወሰን
- የፊልም ቲያትሮች በ <25% አቅም መወሰን
- አግሪቶሪዝም
- ሙያዊ አገልግሎቶች / በቢሮ ላይ የተመሰረቱ የንግድ
ሥራዎች (የቴሌፎን ሥራ በጥብቅ ይበረታታል)
- የግል አገልግሎቶች (የፀጉር እና የጥፍር ሳሎኖች ፣
ፀጉር አስተካካዮች ፣ ንቅሳት ፣ ወዘተ)
-የቤት እንስሳት እንክብካቤ
- ምግብ ቤቶች <50% አቅም ፣ የጠረጴዛ መጠን ከ 6
አይበልጥም (የመጠጫ ቦታ መቀመጫ የለውም)
- ቡና ቤቶች**: በደቂቃዎች ለሚደርሰ ምግብ ካልሆነ
በስተቀር የቤት ውስጥ መቀመጫ መጠቅም አይቻልመ
በመመሪያ ውስጥ የምግብ ፍላጎቶች ተሟልተዋል
- ከመኪና ሳይወርድ የሚደረጉ ክስተቶች
- ውስን የቤት ውስጥ ጥንካሬ እና ስልጠና በአንድ ሰው
300 ካሬ ጫማ ፣ ለትላልቅ ተቋማት እስከ 25% አቅም ፡፡

- የፊልም ቲያትሮች በ <50% አቅም መወሰን
- ደንበኞችን የመንግስት አገልግሎቶች የሚጠቀሙ
(የስልክ ሥራ በጥብቅ ይበረታታል)
- ቤተ-መጻሕፍት
- የሙዝየሞች የመያዝ አቅም 50% ማድረግ
- ውስን የቤት ውስጥ ጥንካሬ እና ስልጠና በአንድ
ሰው 200 ካሬ ጫማ ፣ ለትላልቅ ተቋማት
እስከ 25% አቅም ፡፡
- ምግብ ቤቶች <50% አቅም ፣ የጠረጴዛ መጠን
ከ 8 አይበልጥም (የመጠጫ ቦታ መቀመጫ የለውም)
- ለደረጃ 4 ከተጠቀሱት በስተቀር እስካሁን ያልተዘረዘሩት
ሌሎች ሁሉም የንግድ ሥራዎች
- የችርቻሮ ዝግጅቶች (የዕደ ጥበባት ትርዒቶች ፣ ወዘተ)
<200 ሰዎች

- የምሽት ክለቦች
- የኮንሰርት ሥፍራዎች
- ትላልቅ የስፖርት ዝግጅቶች
- ያልተገደበ የሥራ ቦታዎችን ብዛት ይቀጥሉ ፣ ግን
አካላዊ ርቀትን እና ጥሩ ንፅህናን መለማመዱን ይቀጥሉ
- የቀጥታ መዝናኛ

ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው ሰዎች* አሁን ባሉበት ደረጃ በሚፈቀዱ ተግባራት ላይ ካልተሳተፉ በቀር በቤት እንዲቆዩ በጥብቅ ይበረታታሉ ፣ ግን አይጠየቁም ፡፡
አስፈላጊ ያልሆነ ጉዞ እስከ ደረጃ 3 ድረስ መገደብ አለበት
* ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች በአሁኑ ወቅት በCDC የተገለጹ ናቸው-ዕድሜያቸው 65 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች; ሥር የሰደደ የሳንባ በሽታ ወይም መካከለኛ እስከ ከባድ የአስም በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ጨምሮ ፣ በሁሉም የዕድሜ ክልል ያሉ መሠረታዊ የጤና እክሎች ያሉባቸው ሰዎች (በተለይም በደንብ ቁጥጥር ያልተደረገባቸው) ፣
ከባድ የልብ ህመም ያላቸው ሰዎች ፣ በሽታ የመከላከል አቅማቸው የተጋለጡ ሰዎች ፣ ከባድ ውፍረት ያላቸው ሰዎች ፣ የስኳር በሽታ ያለባቸው ሰዎች ፣ በዲያሊያሊስስ ሥር የሰደደ የኩላሊት በሽታ እና የጉበት በሽታ ላለባቸው ሰዎች; በአረጋውያን መንከባከቢያ ቤት ወይም ለረጅም ጊዜ እንክብካቤ ተቋም ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች።
**ለSafe Start Phased Plan ሲባል ቡና ቤቶች እንደ ማደሪያ ቤቶች ፣ ቢራ ፋብሪካዎች ፣ የወይን ጠጅዎች እና ማጠጫዎች ተብለው ይገለፃሉ ፡፡
***ለSafe Start Phased Plan ሲባል ከፍተኛው የመኖሪያ ቦታ የሚጠቀሰው በእሳት ኮዱ መሠረት የሚወሰደውን ከፍተኛውን የህንፃ መኖርን ነው ፡፡

