Станом на 30 червня штат Вашингтон знімає більшість обмежень, до буди встановлені
через COVID-19. Сімдесят відсотків жителів штату у віці шістнадцяти років і старше
отримали принаймні одну дозу вакцини - пороговий показник, встановлений
губернатором Джеєм Інслі для повернення до нормальної роботи в більшості випадків.
Крім того, понад 70 відсотків жителів округу Кінг у віці шістнадцяти років і старше були
повністю вакциновані, що забезпечує більш високий рівень захисту населення.
COVID-19 не зник, і продовжують поширюватися більш заразні варіанти. Постійні
запобіжні заходи як і раніше мають вирішальне значення для захисту тих, хто не щеплений
або ще не може пройти вакцинацію.
Округ Кінг прагне досягти 70% вакцинації у всіх расових та етнічних групах та регіонах.
Наша робота ще не закінчена. Ми будемо продовжувати приділяти особливу увагу
усуненню прогалин у доступі до вакцин шляхом надання мобільної вакцинації, підтримки
зусиль з вакцинації на робочому місці та стратегій на рівні громад.
Які обмеження скасовуються 30 червня?
Немає обмежень на кількість людей, які можуть перебувати в ділових та інших
громадських місцях, таких як ресторани, продуктові магазини, магазини, театри і музеї. І
вимоги до соціального дистанціювання більше не діють. Однак окремі підприємства
можуть прийняти рішення про продовження цих обмежень.
Мені все ще потрібно носити маску на публіці?
Буде корисно мати маску при собі, коли ви виходете з дому.
• Не вакциновані або частково вакциновані особи повинні продовжувати носити
покриття для обличчя, коли вони входять в закриті громадські місця, відповідно до
вказівок штату.
• Повністю вакциновані люди можуть відмовитися від носіння маски в більшості
громадських місць.
• Підприємствам дозволяється запитувати або вимагати, щоб їхні клієнти та
співробітники носили маски.
• Усі повинні продовжувати носити маску в лікарнях та інших медичних установах,
виправних установах, притулках для бездомних, школах і дитячих установах, а
також у громадському транспорті. Установи довгострокового догляду продовжують
функціонувати відповідно до окремих вказівок.
Чи ми можемо продовжувати вимагати носіння масок для людей, які входять в наш
бізнес або організацію?
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Так, будь-який бізнес або організація можуть вимагати, щоб люди носили маски, але
повинні забезпечити розумні умови для людей з інвалідністю, як описано в Державному
наказі охорони здоров'я щодо покриття для обличчя. Маски захищають дітей, людей із
захворюваннями і тих, хто не щеплений. Вони також забезпечують додатковий рівень
захисту для людей, які вакциновані.
Які ще кроки я можу зробити, щоб мій бізнес або робоче місце були безпечні для всіх?
Для захисту співробітників, клієнтів і відвідувачів певні захисні заходи залишаються
важливими, навіть якщо вони не вимагаються. COVID-19 все ще з нами, і вірус
поширюється по повітрю.
Працівники та клієнти, які не були вакциновані, повинні носити маску.
Створіть середовище, в якому маски вітаються (якщо вони не вимагаються).
Покращуйте вентиляцію та фільтрацію повітря в приміщенні (дивіться Посібник з
покращення повітря в приміщенні).
• Заохочуйте співробітників проходити вакцинацію і тестування в міру необхідності.
Розгляньте можливість проведення вакцинації співробітників на робочому місці.
• Продовжуйте заохочувати зустрічі на відкритому повітрі, коли це можливо.
Як завжди, миття рук - хороший спосіб запобігти поширенню інфекційних захворювань.
•
•
•

Чи можу я дозволити людям, які не носять маски, входити в мій бізнес або на робоче
місце?
За даними Департаменту охорони здоров'я, у підприємств і організацій є варіанти щодо
вимоги носіння масок в своїх установах. Вони можуть:
• припускати, що люди без масок повністю вакциновані
• вирішіть запросити у клієнтів і відвідувачів без масок підтвердження вакцинації,
але це не вимагається
• попросіть всіх носити маски, незалежно від статусу вакцинації
Підприємства та організації, що мають закриті громадські місця, повинні розміщувати
вивіски, що вказують на їх правила і нагадують нещепленим людям продовжувати носити
маски.
Чи можу я вимагати від клієнтів або співробітників пред'явити докази вакцинації?
Так, але ви повинні забезпечити розумні умови для людей з обмеженими можливостями
або тих, хто не може бути вакцинований. Якщо роботодавці планують дозволити повністю
вакцинованим співробітникам працювати без масок, співробітники повинні пред'явити
докази вакцинації, згідно з вказівками Міністерства праці та промисловості штату
Вашингтон.
Допустимі типи документації включають:
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•
•
•
•

Картка вакцинації CDC
фотографія картки вакцинації
документація від постачальника медичних послуг
підписана заява працівника або клієнта

У мене є ресторан. Чи діють якісь особливі обмеження щодо мого бізнесу?
Ні. Вимоги до ресторанів такі ж, як і до інших торгових закладів.
Чи діють якісь особливі обмеження щодо релігійних організацій?
Ні. Вимоги до релігійних організацій такі ж, як і до інших підприємств і організацій.
Відвідайте нашу сторінку для релігійних організацій для отримання більш докладної
інформації про те, як безпечно відновити роботу.
Чи застосовуються будь-які обмеження до великих заходів, таких як концерти та
спортивні заходи?
Місткість закритих заходів за участю понад 10 000 чоловік буде обмежена 75 відсотками.
Якщо для надходження було потрібно підтвердження повної вакцинації, то обмежень по
місткості немає. Не буде ніяких вимог до фізичного дистанціювання, але учасники повинні
дотримуватися поточних вимог до маскування.
А як щодо кінотеатрів, музеїв та інших культурних заходів? Чи діють додаткові
обмеження?
У цих установах для клієнтів/відвідувачів вимоги щодо місткості та соціального
дистанціювання були усунені, але всі, хто не був вакцинований, повинні продовжувати
носити маску.
Чи можуть підприємства, організації та місця для великих подій мати окремі ділянки
для щеплених і нещеплених осіб?
Всім організаціям дозволяється встановити секції для вакцинованих і невакцинованих осіб
в своїх установах. Для великих заходів в приміщенні за участю 10 000 і більше учасників
наявність секцій для вакцинованих не дозволить заходам перевищувати обмеження
місткості в 75%. (Наприклад, ви не можете обмежити пропускну здатність на рівні 75% для
невакцинованих секцій і дозволити 100% пропускну здатність у вакцинованих секціях.)
Якщо організація хоче створити секції для вакцинованих та невакцинованих, вона повинна
вимагати дотримуватися соціального дистанціювання і носіння масок в невакцинованих
секціях, щоб знизити ризик поширення COVID-19.
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Які рекомендації щодо дезінфекції слід продовжувати впроваджувати підприємствам
та організаціям?
Вказівки CDC щодо очистки та дезінфекції продовжують мати важливе значення для
зниження ризику поширення COVID-19 та інших інфекційних захворювань. Часте
очищення та дезінфекція часто доторканих поверхонь, заохочення частого миття рук
співробітниками, надання дезинфікуючого засобу для рук клієнтам і встановлення
плексигласу або інших бар'єрів для блокування крапель від чхання та кашлю будуть
продовжувати знижувати захворюваність серед клієнтів і співробітників. Зверніться до
вимог та рекомендацій Департаменту праці та промисловості Вашингтона з профілактики
COVID-19 на робочому місці для отримання інструкцій щодо зниження ризику передачі
COVID-19 на робочому місці.
У вас є питання, яке не перелічені тут?
Для отримання відповідей на додаткові запитання, будь ласка, ознайомтеся з вказівками
Міністерства охорони Здоров'я штату Вашингтон про повторне відкриття і Часто задавані
питання про покриття для обличчя.
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