Пофазний підхід Вашингтона

Відпочинок
Зібрання

(не релігійні)

1

2

3

4

Видозмінена фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Фаза 4

Деякі види відпочинку на відкритому
повітрі (полювання, риболовля, гольф,
катання на човнах, піші прогулянки)

- Деякі види спорту для дорослих та молоді
- Деякі забіги/перегони/катання на свіжому
повітрі з більш ніж 12 учасниками

- Групові спортивні заходи на свіжому
повітрі (50 або менше людей)
- Рекреаційні заклади з навантаженням
<25%

Відновити всю рекреаційну діяльність

Дозволити проводити зібрання на
відкритому повітрі не більш ніж з 5 людьми,
що не належать до вашої сім’ї, на тиждень

Збиратись не більш ніж з 5 людьми, що не
належать до вашої сім’ї, на тиждень

Дозволити зібрання не більше 10 осіб

Дозволити зібрання більше 10 осіб

- Виробництво, будівництво, побутові послуги,
агротуризм, фотографія, послуги бібліотеки
на узбіччі, фітнес в приміщенні та заходи для
автомобілістів, що відповідають фазі 2
- Роздрібна торгівля відповідно до вказівок
фази 2, але заповнення гостей менше ніж
30% від максимального заповнення
- Нерухомість, що відповідає рекомендаціям
фази 2, але заповнення гостей становить
25% від максимального заповнення, а
послуги в приміщенні обмежені 30 хвилинами
- Професійні послуги згідно з рекомендаціями
фази 2, але кількість місць обмежена до 25%
від максимальної кількості місць, за
винятком послуг "один на один" у закритій
кімнаті. Обслуговування в приміщенні
обмежене 30 хвилинами
- Особисті послуги згідно з рекомендаціями
фази 2, але кількість місць обмежена до 25%
від максимальної кількості місць, за винятком
Компанії/
послуг "один на один" у закритій кімнаті
Роботодавці - Ресторани/бари** відповідно до вказівок фази
(Усі компанії будуть 2, але заповненість у приміщенні на рівні 25%
від максимальної заповненості, а на
зобов’язані
відкритому повітрі — 50%
дотримуватися
- Грумінг для домашніх тварин згідно з
планів безпеки,
рекомендаціями фази 2, але кількість місць
встановлених
обмежена до 25% від максимальної
штатом)
- Укомплектовані водні бази відпочинку

- Залишкове виробництво
- Додаткові фази будівництва
- Домашні/побутові послуги (няні,
прибиральниці тощо)
- Роздрібна торгівля (покупки в магазині
дозволяються з обмеженнями)
- Нерухомість
- Гра в лізі з боулінгу
- Бібліотека та музеї з заповненням менше 25%
- Кінотеатри з заповненням менше 25%
- Агротуризм
- Професійні послуги/офісний бізнес
(наполегливо рекомендується дистанційна
робота)
- Особисті послуги (перукарські та нігтьові
салони, чоловічі перукарні, тату-салони тощо)
- Грумінг домашніх тварин
- Ресторани з заповненістю менше 50%, розмір
столу не більше 6 місць (без барних місць)
- Бари**: заборонене сидіння у приміщенні,
якщо не виконуються мінімальні вимоги
до їжі, зазначені в інструкціях
- Заходи для автомобілістів
- Обмеження для тренувань і фітнесу в
приміщенні — повинно бути виділено 300
квадратних футів на людину, заповненість
до 25% для великих приміщень.

- Кінотеатри з заповненням менше 50%
- Державні послуги, націлені на споживача
(все ще настійно рекомендується
дистанційна робота)
- Бібліотеки
- У музеях дозволена заповненість 50%
- Обмеження для тренувань і фітнесу в
приміщенні — повинно бути виділено
200 квадратних футів для дистанції на
людину, заповненість до 25% для великих
приміщень.
- Ресторани з заповненістю менше 50%,
розмір столу не більше, ніж на 8 місць
(без барних місць)
- Усі інші види підприємницької діяльності,
які ще не були перелічені, крім тих, що
визначені для фази 4
- Публічні заходи (ремісничі шоу тощо) не
більше 200 осіб

- Нічні клуби
- Концертні локації
- Великі спортивні заходи
- Відновити кількість працівників на
робочих місцях без обмежень, але
продовжувати практикувати фізичне
дистанціювання та дотримання гігієни
- Живі розважальні заходи

Населенню, що знаходиться в зоні високого ризику* настійно рекомендується, але не вимагається, залишатись вдома, якщо вони не займаються діяльністю, дозволеною на поточному етапі.
Необов’язкові поїздки повинні бути обмежені до запровадження фази 3
* До населення, що знаходиться в зоні високого ризику в даний час CDC відносить: осіб віком від 65 років; людей будь-якого віку з хронічними захворюваннями (особливо недостатньо контрольованими), включаючи людей з хронічними захворюваннями
легенів або середньою або важкою астмою, людей з серйозними захворюваннями серця, людей з ослабленим імунітетом, людей з важким ожирінням, людей з діабетом, людей з хронічними захворюваннями нирок, які перебувають на діалізі, та людей і
з захворюваннями печінки; людей, які проживають у будинку для осіб похилого віку або в закладі тривалого догляду.
**Для цілей пофазного плану «Безпечний старт» (Safe Start Phased Plan) до барів відносять таверни, пивоварні, виноробні та лікеро-горілчані заводи.
***Для цілей пофазного плану «Безпечний старт» (Safe Start Phased Plan) максимальна завантаженість означає максимальну завантаженість будівлі, визначену пожежним кодексом.

