با بازگشایی کامل ایالت واشنگتن ،در کینگ کاونتی چه تغییراتی
خواهد آمد
برای شما
با بازگشایی واشنگتن  ،اکثر محدودیت های کوید۱۹-برداشته می شوند .اکثر کسب و کارها و اماکن عمومی از جمله رستورانت ها ،
فروشگاه ها  ،دفاتر  ،تئاتر/سینما ها و موزیم ها باز شده و می توانند بدون نیاز به فاصله گیری فیزیکی با ظرفیت کامل به کار
برگردند.
در چه محالتی هنوز باید ماسک بزنید و فاصله گذاری فیزیکی را مراعات کنید:

محالت

کامالً واکسین شده
(دو هفته از تطبیق هر دو
دوز واکسن گذشته است)

اماکن عمومی شلوغ/بیروبار در فضای باز
(رویدادها/برنامه ها/برگزاری مجالس و محافل در
فضای باز  ،خیابانهای شلوغ یا مسیرهای پیاده روی)
به طور کلی ،اماکن عمومی سرپوشیده

فقط یک دور واکسین زده شده یا اصال واکسن
نزده اید

(در صورتیکه فاصله شش فُت را نمی توان حفظ کرد)

اماکن سرپوشیده عمومی که صاحبان کسب و کار
ازهمه مشتریان می خواهند تا همچنان ماسک بزنند
شفاخانه ها  ،مراکز نگهداری سالمندان  ،معاینه خانه
های دکتوران ،مراکز اصالح و تربیت  ،پناهگاه های
بی خانمان ها  ،مکاتب یا وسایط حمل و نقل عمومی

در صورت تمایل افراد واکسین شده میتوانند به دلخواه خودشان همچنان ماسک بزنند ، .به خصوص در اطراف افرادی که واکسین
نشده اند  ،شرایط صحی نا مناسب دارند و یا اطفالی که هنوز از نظر سنی نمی توانند واکسین بزنند  .الزم به یادآوری است که همه
افراد ( ساکن کینگ کانتی) هنوز واکسین نزده اند که این شامل بیشتر از سیصد هزار کودک نیز می شود .بنابراین همه باید متوجه
دستورالعمل های های صحی اداره وقایه و کنترل امراض (  ) CDCدر سطح ایالت و نیز هنگام سفر باشند.
جامعه ما هنوز درگیر ویروس کوید 19-است .بهترین محافظت در برابر این ویروس ،دریافت واکسین کوید ۱۹-است .تطبیق
واکسین رایگان ،مصئون و موثر است .برای اطالع از محالت تطبیق واکسین در محل زندگی تان از صفحه اینترنتی ما دیدن کنید
(معلومات در این سایت معموالً تجدید میگردد)www.kingcounty.gov/vaccine. :

برای صاحبان کسب و کارو موسسات
همه کسب و کارها و موسسات می توانند از بازگشایی مصئون جامعه پشتیبانی کنند .برای محافظت از کارمندان و مشتریان خود ،
با تهویه مناسب مکان های سرپوشیده  ،تشویق تطبیق واکسین و پوشیدن ماسک مطابق طرزالعمل های صحی ایالت واشنگتن در
بازگشایی ایالت مان سهیم باشید .صاحبان کسب و کار و مسئولین موسسات حق دارند مشتریان و کارمندان خود را ملزم به پوشیدن
ماسک نمایند.
کارمندانی که کامال واکسین شده اند مجبور نیستند از ماسک صورت استفاده کنند یا از فاصله گیری فیزیکی در محل کار خود استفاده
کنند  ،مگر اینکه صاحبان کسب و کار و یا مسئولین اداره ای که در آن کار می کنند آنان را ملزم به این کار نمایند .با این حال ،اداره
کار و امور شغلی ایالت واشنگتن از تمام دفاترتجارتی و موسسات خواسته است تا از تطبیق کامل واکسین برای کارمندان شان اطمینان
دهد.
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برای محافل و رویدادهای بزرگ (که بیشتر از ده هزار نفر اشتراک کننده درآن حضور
داشته باشد)
تأیید واکسین و ارائه نتیجه منفی ازمایش برای محافل و رویداد های بزرگ داخل سالون و خارج از منزل  ،مانند کنسرت ها  ،کنفرانس
ها و رویدادهای ورزشی ،توصیه میگردد اما الزمی نمی باشد .برای رویدادها و محافلی که در فضای بازبرگزار می گردد ،هیچ نوع
فاصله گذاری فیزیکی یا محدودیت تعداد اشتراک کننده گان وجود ندارد.
محافل و رویداد های بزرگ با حداکثر ظرفیت  ٪75انجام می شود .درصورتیکه همه شرکت کنندگان به تصدیق واکسیناسیون نیاز
داشته باشند  ،آنها میتوانند فعالیت خود را با ظرفیت کامل و بدون درنظرداشت فاصله گیری فیزیکی به پیش ببرند .اشتراک کنندگان
باید طرزالعمل های فعلی در مورد پوشیدن ماسک را دنبال کنند.

از حاال به بعد
کنیگ کاونتی و ایالت واشنگتن واکسیناسون کووید  ۱۹و میزان مبتالیان را ارزیابی نموده و همچنان محدودیت ها و دستورالعمل ها را
بررسی و بازنگری می نمایند .اگر تعداد موارد ابتال به کوید 19-بطور قابل توجهی افزایش یابد و خطرات صحی را برای مردم ایجاد
کند ،پالن های بازگشایی ممکن طبق ضرورت تعدیل گردد.

June 22, 2021

Page | 2

