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Hướng Dẫn cho Hồ Bơi Công Cộng trong  
Quận Montgomery
Là một phần của Giai Đoạn 2 và mở rộng trong Giai Đoạn 3, các hồ bơi sẽ được phép mở cửa sử dụng 
với giới hạn dựa trên các Lệnh Điều Hành của Quận Trưởng và Thống Đốc Tiểu Bang Maryland. Các 
hướng dẫn này được cấp trước để người điều hành sắp xếp cho việc mở cửa lại phù hợp với những thực 
thi về an toàn sức khỏe.

Hướng Dẫn Giai Đoạn 2
 ¼ Tất cả hồ bơi trong nhà và ngoài trời có thể mở cửa sau khi đã được kiểm tra và chấp 
thuận của Cơ Quan Y Tế và chương trình Dịch Vụ Giấy Phép & Dịch Vụ về Điều Lệ.

 ¼ Tất cả bồn tắm nước nóng, xịt hoặc phun nước, hồ lội và hồ bơi chậm phải đóng cửa 
cho đến giai đoạn 3.

 ¼ Hồ bơi có thể mở sau khi xác định được số người tối đa có thể ở trong hàng rào bao 
quanh hồ bơi (bao gồm sàn hồ bơi và sân). Để xác định điều này, chia mặt bằng hồ 
bơi cho 36. Điều này bảo đảm khoảng cách 2 mét giữa các khách hàng ở trong hồ 
nước.

 ¼ Các đường bơi lap chỉ được một người một lần bơi trong nước.

 ¼ Nếu hồ bơi chỉ mở để bơi lap, mỗi lần được bơi chỉ một số người tối đa  được phép ở 
bên trong rào chắn của hồ, số người bị hạn chế theo số đường bơi, khi đến giai đoạn 
3 sẽ được thêm một người nữa cho mỗi đường bơi.

 ¼ Nếu hồ bơi quyết định mở cùng lúc cả hai khu vực, để bơi và bơi lap, số người tối đa 
được phép ở trong khu vực rào chắn của hồ bị giới hạn ở khu vực mặt nước mở và 
chấm dứt khi Giai Đoạn 3 bắt đầu. (Điều này sẽ giúp cho các lớp thể dục dưới nước 
và bơi lội theo đường bơi diễn ra cùng lúc đồng thời giới hạn số người trong hồ).

 ¼ Chỉ các hồ bơi được thiết kế và chấp thuận trước đây mới được phép cho bơi lap.
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Con Đường tiến đến Mở Cửa Lại của Chúng Ta

 ¼ Nhân viên tiếp xúc với khách hay với nhân viên khác phải mang tấm che mặt. 

 ¼ Khách nên mang tấm che mặt khi giao tiếp với nhân viên hay những người khác 
không cùng gia đình.

 ¼ Thực hiện yêu cầu giữ khoảng cách giữa các khách hay các nhóm gia đình ở hồ 
bơi. Thay đổi bố trí sàn hồ để đảm bảo các cá nhân hay các nhóm gia đình có thể 
duy trì khoảng cách ít nhất là 2 mét trong khu vực đứng hay ngồi. Không tụ tập 
hay lễ lạc.

 ¼ Ở nơi dự tính có xếp hàng tại khu vực lặn hay hồ bơi trượt, phải có bản chỉ dẫn, 
dán băng keo hay dùng cách nào khác để bảo đảm các khách bơi xếp hàng cách 
nhau ít nhất là 2 mét. Cách bố trí không thể cản trở luật giữ khoảng trống một mét 
rưỡi chung quanh hồ bơi cho việc cấp cứu khẩn cấp, và bảo đảm tất cả các khách 
khác trên sàn hồ bơi, ở mặt đất, và trong hồ nước phải cách xa ít nhất là 2 mét với 
nơi sắp hàng.  
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