Чого очікувати в окрузі Кінг, коли
Вашингтон повністю відкриється
Для Вас

Коли Вашингтон знову відкриється, більшість обмежень щодо COVID-19 буде знято. Більшість
підприємств та громадських приміщень, включаючи ресторани, магазини, офіси, театри та музеї,
можуть повернутися на повну потужність, не вимагаючи фізичного дистанціювання.
Де потрібно носити маску і тримати фізичну дистанцію:
Місце
Переповнені громадські місця
на відкритому повітрі (заходи
на вулиці, жваві вулиці чи
стежки)
У приміщеннях, громадські
місця, взагалі
В приміщеннях громадських
місць, де власники підприємств
просять або вимагають політику
носіння маскок для всіх
Лікарні, довготривала допомога,
лікарські кабінети, виправні
установи, притулки для
бездомних, школи чи
громадський транспорт

Повністю вакциновані (через
два тижні після завершення
серії вакцин)

Частково вакциновані або
невакциновані

(коли неможливо дотримуватись
відстані у шість футів)

Люди, які повністю вакциновані, можуть продовжувати носити маски, якщо вони вибирають,
особливо серед тих, хто не вакцинований, має медичні умови або дітьми, які ще не мають права
на вакцинацію. Ще не всі були вакциновані, в тому числі понад 300 000 дітей, тому всі повинні
продовжувати дотримуватися державних рекомендацій щодо маскування, а також правил
подорожей CDC.
COVID-19 все ще присутній у наших громадах. Найкращий захист - це отримати вакцину від
COVID-19. Це безкоштовно, безпечно та ефективно. Відвідайте наш веб-сайт для пошуку
громадських місць вакцинації (часто оновлюється): www.kingcounty.gov/vaccine/ukrainian.

Для підприємств та організацій

Усі підприємства та організації можуть підтримати безпечне відкриття штату. Дотримуйтесь
вказівок штату Вашингтон, щоб захистити своїх співробітників та клієнтів, забезпечуючи належну
вентиляцію повітря в приміщенні, зусилля щодо вакцинації громади та рекомендації щодо масок.
Підприємства та інші організації зберігають за собою право вимагати від клієнтів та працівників
носити маски.
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Повністю вакциновані працівники не повинні носити маску або дотримуватись фізичної дистанції
на роботі, якщо їх роботодавець не вимагає цього. Але Департамент праці та промисловості штату
Вашингтон вимагає від роботодавців перевіряти, чи працівники повністю вакциновані.

Для великих подій (понад 10 000 учасників)

Перевірка статусу вакцинації та негативний результат тесту рекомендується, але не вимагається
для великих заходів, як у приміщенні та і на відкритому повітрі, таких як концерти, конгреси та
спортивні заходи. Немає обмежень пропускної спроможності або вимог щодо фізичного
дистанціювання для проведення заходів на відкритому повітрі.
Великі заходи в приміщенні триватимуть до 75% потужності. Якщо подія вимагає підтвердження
вакцинації всіма учасниками, які будуть присутні, ця подія може відновити діяльність на повну
потужність без фізичного дистанціювання. Учасники повинні дотримуватись сучасних вимог щодо
маскування.

Дивлячись вперед

Округ Кінг та штат Вашингтон продовжуватимуть стежити за показниками вакцинації та інфекції
вірусом COVID-19, а також переглядати та переоцінювати рекомендації та обмеження. Якщо
випадки значно зростають і створюють проблеми охорони здоров'я, плани відновлення роботи
можуть бути оновлені за необхідностю.
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