Phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn của Washington
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Giai đoạn 1 Sửa đổi

Giai đoạn 2

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Một số hoạt động giải trí ngoài trời
(săn bắn, trượt ván, chơi gôn, chèo thuyền,
đi bộ đường dài)

- Một số môn thể thao người lớn/thanh niên
- Một số cuộc chạy/đua xe/đạp xe giải trí
ngoài trời với hơn 12 người tham gia

Cho phép tụ tập ngoài trời dưới 5 người bên
ngoài hộ gia đình của bạn mỗi tuần

Tụ tập ngoài trời không quá 5 người bên
ngoài hộ gia đình của bạn mỗi tuần

- Duy trì sản xuất
- Sản xuất, xây dựng, dịch vụ trong nước, du
- Các giai đoạn xây dựng bổ sung
lịch nông nghiệp, nhiếp ảnh, dịch vụ thư viện - Dịch vụ gia đình/giúp việc gia đình (bảo
lề đường, thể dục trong nhà và các sự kiện lái
mẫu, dọn dẹp nhà cửa, v.v.)
xe tuân theo Hướng dẫn Giai đoạn 2
- Bán lẻ (được phép mua tại cửa hàng nhưng
- Bán lẻ tuân theo hướng dẫn của Giai đoạn 2
có giới hạn)
nhưng sức chứa khách ở mức tối đa <30%
- Bất động sản
- Bất động sản tuân theo hướng dẫn của Giai
- Giải đấu bowling
đoạn 2, nhưng sức chứa khách ở mức tối đa
- Thư viện và Bảo tàng ở <25% sức chứa
25% và các dịch vụ trong nhà giới hạn trong
- Rạp chiếu phim ở <25% sức chứa
30 phút
- Du lịch nông nghiệp
- Các dịch vụ chuyên nghiệp tuân theo hướng
- Dịch vụ chuyên nghiệp/doanh nghiệp dựa
dẫn của Giai đoạn 2, nhưng sức chứa giới hạn
trên văn phòng (công việc từ xa vẫn được
tối đa 25%, ngoại trừ dịch vụ 1 kèm 1 trong
khuyến khích mạnh mẽ)
phòng kín. Dịch vụ trong nhà giới hạn trong
- Dịch vụ cá nhân (tiệm làm tóc và móng tay,
30 phút
thợ cắt tóc, xăm mình, v.v.)
- Các dịch vụ cá nhân tuân theo hướng dẫn của - Dịch vụ làm đẹp cho thú cưng
Giai đoạn 2, nhưng sức chứa giới hạn tối đa
- Nhà hàng <50% sức chứa, số bàn không quá
Doanh nghiệp/ 25%, ngoại trừ dịch vụ 1 kèm 1 trong phòng
6 (không có chỗ ngồi ở khu vực quầy bar)
kín.
- Quán bar**: không có chỗ ngồi trong nhà
Nhà tuyển dụng - Nhà
hàng/Quán bar** tuân theo hướng dẫn
trừ khi đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thực
của Giai đoạn 2, nhưng sức chứa trong nhà
phẩm trong hướng dẫn
(Tất cả các doanh
tối đa là 25% và sức chứa ngoài trời là 50%
- Các sự kiện lái xe
nghiệp phải tuân
- Chăm sóc thú cưng tuân theo hướng dẫn của
- Giới hạn thời gian đào tạo và tập luyện
theo các kế hoạch an Giai đoạn 2 nhưng sức chứa giới hạn tối đa 25% trong nhà với 300 feet vuông/người, tối đa
toàn do bang đưa ra) - Các tiện nghi giải trí dưới nước có nhân viên
25% sức chứa cho các cơ sở lớn.

- Các hoạt động thể thao giải trí nhóm ngoài
trời (50 người trở xuống)
- Các cơ sở vật chất giải trí ở <25% sức chứa

Tiếp tục tất cả các hoạt động giải trí

Cho phép tụ tập không quá 10 người

Cho phép tụ tập > 10 người

- Rạp chiếu phim ở <50% sức chứa
- Các dịch vụ của chính phủ hướng tới
khách hàng (công việc từ xa vẫn được
khuyến khích)
- Thư viện
- Bảo tàng 50% sức chứa
- Hạn chế về thể dục và đào tạo trong nhà
với cự ly 200 feet vuông/người, tối đa 25%
sức chứa cho các cơ sở lớn.
- Nhà hàng <50% sức chứa, số bàn không quá
8 (không có chỗ ngồi ở khu vực quầy bar)
- Tất cả các hoạt động kinh doanh khác chưa
được liệt kê ngoại trừ những hoạt động
được chỉ định cho Giai đoạn 4
- Sự kiện bán lẻ (triển lãm thủ công, v.v.)
<200 người

- Câu lạc bộ đêm
- Địa điểm hòa nhạc
- Các sự kiện thể thao lớn
- Tiếp tục không hạn chế nhân sự tại địa
điểm làm việc, nhưng tiếp tục thực hiện
giãn cách xã hội và vệ sinh tốt
- Giải trí trực tiếp

Các nhóm dân số có nguy cơ cao* được khuyến khích ở nhà, nhưng không bắt buộc, trừ khi tham gia vào các hoạt động được phép trong giai đoạn hiện tại của họ.
Hạn chế các chuyến du lịch không thiết yếu cho đến Giai đoạn 3
* Các nhóm dân số có nguy cơ cao hiện được CDC xác định là: những người từ 65 tuổi trở lên; những người ở mọi lứa tuổi có tình trạng bệnh lý tiềm ẩn (đặc biệt là chưa được kiểm soát tốt), bao gồm những người bị bệnh phổi mãn tính hoặc hen suyễn từ trung bình đến nặng, những
người mắc bệnh tim nghiêm trọng, những người bị suy giảm miễn dịch, những người bị béo phì nặng, những người bị bệnh tiểu đường, bệnh thận mãn tính đang chạy thận, và những người bị bệnh gan; những người sống trong viện dưỡng lão hoặc cơ sở chăm sóc dài hạn.
**Đối với các mục đích của Safe Start Phased Plan, các quán bar được định nghĩa là quán rượu, nhà máy bia, nhà máy rượu và nhà máy chưng cất.
***Đối với các mục đích của Safe Start Phased Plan, sức chứa tối đa đề cập đến sức chứa tối đa của tòa nhà theo quy định của bộ luật phòng cháy chữa cháy.

