نهج واشنطن التدريجي :تعديل تدابير التباعد الجسدي أثناء إعادة فتح الوالية
يجب على األفراد والشركات اتباع جميع المتطلبات المبينة أعاله خالل جميع المراحل
المرحلة الثانية
المرحلة األولى

السكان األكثر
عرضة للخطر*
األنشطة الترفيهية

استمر في البقاء في المنزل ،للحفاظ على
صحتك
بعض األنشطة الترفيهية خارج المنزل (الصيد
وصيد السمك والجولف وركوب الزوارق
والتنزه)

استمر في البقاء في المنزل ،للحفاظ على
صحتك
األنشطة الترفيهية الخارجية التي تتضمن 5
أشخاص أو أقل خارج المنزل (التخييم
والذهاب للشواطئ وما إلى ذلك)

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

استمر في البقاء في المنزل ،للحفاظ على
صحتك
 األنشطة الرياضية الترفيهية الجماعية خارجالمنزل ( 50فردًا أو أقل)
 المرافق الترفيهية بسعة ( <50%الصاالتالرياضية وحمامات السباحة العامة وما إلى
ذلك).
 األلعاب الرياضية االحترافية بدون جمهور(سباق الخيول والبيسبول وما إلى ذلك)
السماح بالتجمعات التي ال تزيد عن 50
صا
شخ ً
استئناف رحالت السفر غير األساسي

استئناف التفاعالت العامة واإلبقاء على التباعد
الجسدي
استئناف جميع األنشطة الترفيهية

 ال شيءالتجمعات
التجمع مع ما ال يزيد عن  5أشخاص خارج
منزلك كل أسبوع
السفر األساسي والسفر غير األساسي المحدود السفر األساسي والسفر غير األساسي المحدود
السفر
لألنشطة المسموح بها في المرحلة األولى
لألنشطة المسموح بها في المرحلة األولى
والثانية
 المطاعم/المقاهي بسعة / <75%ال تستوعب  -النوادي الليلية المصانع المتبقيةالشركات/أصحاب  -فتح الشركات األساسية
 قاعات الحفالت الموسيقية مراحل التشييد اإلضافية المشروعات اإلنشائية القائمة التي تلبيالعمل
الطاولة أكثر من 10
 الفعاليات الرياضية الكبيرة الخدمات المنزلية/الداخلية (المربياتالمعايير المتفق عليها
 مناطق الحانات في المطاعم/المقاهي بسعة استئناف التوظيف غير المقيد لمواقع العمل،والتنظيف المنزلي وما إلى ذلك)
 تجميل المواقع<25%
مع االستمرار في ممارسة التباعد الجسدي
 البيع بالتجزئة (يُسمح بالشراء داخل المتجر مبيعات السيارات/المركبات دور السينما بسعة <50%والنظافة الصحية السليمة
بقيود)
الترفيهية/القوارب/سيارات الطرق الوعرة
 الخدمات الحكومية المباشِرة مع العميلالعقارات
قطاع
جانب
 البيع بالتجزئة (طلبات االستالم منصى بشدة باستمرار العمل عن بعد)
(يو
َ
 الخدمات المهنية/الشركات التي تعتمد علىالطريق فقط)
 المكتبات مغاسل السياراتالعمل في المقر (يو َ
صى بشدة باستمرار العمل  -المتاحف
 ّعن بعد)
منزهو الحيوانات األليفة
 جميع األنشطة التجارية التي لم تُدرج بعدواألظافر/محالت
الشعر
تجميل
مراكز
فيما عدا النوادي الليلية والفعاليات التي تضم
الحالقة
أكثر من  50فردًا
 مراكز تزيين الحيوانات األليفة المطاعم/المقاهي بسعة  <50%بحيث التستوعب الطاولة أكثر من ( 5عدم السماح
بالجلوس عند منطقة المشروبات)
*يعتبر مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCحاليًا أن الفئة السكانية المعرضة للخطر هم :األشخاص البالغون من العمر  65عا ًما فأكثر واألشخاص من جميع األعمار الذين يعانون من حاالت طبية أساسية
(وال سيما تلك التي ال يمكن السيطرة عليها بشكل جيد) ،ومن بينهم األشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في الرئة أو ربو من متوسط إلى حاد ومن يعانون من حاالت مرضية خطيرة في القلب ،ومن يعانون من نقص
ي ومرضى الكلى المزمنة الذين يخضعون للغسيل الكلوي ومرضى الكبد ومن يعيشون في دار تمريض منزلي أو أحد مرافق الرعاية طويلة األجل
المناعة ،والمصابون بالسمنة المفرطة ومرضى داء السكر ّ
السماح بالتجمعات التي تصل إلى >50
صا
شخ ً
استمرار رحالت السفر غير األساسي
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