
ይህ ዝርዝር ተቋሞችን በተመለከተ አጠቃላይ መመሪያን ለመስጠት ነው ፡፡  
በዚሁ መሠረት ይዘምናል።

ከላይ የተጠቀሱት ሁሉ በሞንትጎመሪ  ካውንቲ የኮቪድ-19 የተለየ የእንደገና የመክፈትን መስፈርት(ውሂብ)  ዴታ  መሟላት ላይ የተመሰረተ ነው

montgomerycountymd.gov/covid19-reopening

 ምን ክፍት ነው?

 ኮንሰርትና ትያትሮች  ቤተመጻሕፍቶች  የመዝናኛ ተቋማት

 ያልሆነው ምንድነው?

እንደገና ስለመክፈት
ሞንትጎመሪ

ደረጃ 1 ደረጃ 2 ደረጃ 3

 መኪና ማጠቢያ
በመስፈርቶቹ መሰረት ለውስጣዊና ለውጫዊ ጽዳት ክፍት ነው

 የህፃናት እንክብካቤ
የሜሪላንድ ስቴት የትምህርት መምሪያ ሁሉም የህጻናት 
እንክብካቤ መርሃ ግብር  በተሰጠው የጤናና የደህንነት 
እንዲሁም የ አካላዊ ርቀት እርምጃዎች ጥንቃቄ መሰረት  እንደ 
ገና ለመክፈት እንዲችሉ  ፈቅዷል።

 ግንባታ
በመስፈርቶቹ መሰረት ይከፈታል

 እርሻዎች
	 ክፍት”የራስዎን ያንሱ” በመስፈርቶቹ መሰረት ይከፈታል

  ጂም፣የአካል ብቃት ማዕከላትእና ሌሎች 
የቤት ውስጥ የአካል እንቅስቃሴዎች
1 ደምበኛ በ 200 ስኴር ጫማ መስፈርት መሰረት ይከፈታል። 
* አገረ ገዥው ሆገን እገዳውን እስኪያነሱ ድረስ አይፈቀድም

  ሆስፒታሎች
ሆስፒታሎችን ጨምሮ የሐኪሞች ቢሮዎች እና ሌሎች የጤና እንክብካቤ 
መስጫ ተቋማት የህክምና ፍላጎቶችዎን ለማሟላት 

ይገኛሉ ፡፡ ለበለጠ መረጃ የአካባቢውን ተቋም ወይም ቢሮ ያነጋግሩ።

  የአካል ሕክምና እና የአጥንት ቢሮዎች
በመስፈርቶቹ መሰረት ይከፈላል

  የማምለኪያ ቤቶች
ቨርችዋል ድራይቭ ኢን እና ውስን የቤት ውስጥ እና የቤት ውጭ 
አገልግሎቶች ውስን ከሆኑ ፍላጎቶች ጋር; በ 200 ስኴር.ጫማ. 1 ሰብሳቢ / 
ቤተሰብ። የአገልግሎት ቦታ

 በቤት ውስጥና ከቤት ውጭ ስብሰባዎች
ቢበዛ እስከ 50 የተወሰነ ወይም 1 ሰው ወይም ቤተሰብ በየ 200 ስኴር 
ጫማ ወይም በየትኛውም አነስ በሚለው

* አገረ ገዥው ሆገን እገዳውን  እስኪያነሱ ድረስ አይፈቀድም

 የቤት ውስጥና የቤት ውጭ መዋኛ ስፍራዎች 
(የሕዝብና የግል)
በአቅም ገደብ መሰረት መክፈት

 ማምረቻ
በመስፈርቶቹ መሰረት ይከፈታል

 የቢሮ ቦታዎች እና  ብዝሃ ተከራዮችና 
የንግድ ህንፃዎች
ከአስፈላጊ ላልሆኑት የተወሰነ አገልግሎት ከመስፈርቶች ጋር  
አግባብ በሆነበት ቴሌ ወርክ በጥብቅ ይበረታታል

 የቤት ውጭ የቀን ካምፖች
 ከየተራዘመ መከፈትመስፈርቶች ጋር

 ከቤት ውጭ የወጣቶች ስፖርቶች
የተስፋፋ መግቢያ አነስተኛ ንክኪ  
ላላቸው ስፖርቶች ከመስፈርት ጋር 

 መኪና ማቆሚያዎችና የመጫወቻ ስፍራዎች
ለግል አካል ብቃት እና ለአካል ብቃት ትምህርቶች፤
የመጫወቻ ስፍራዎች  ከመስፈርቶች ጋር ይከፈታሉ፤  ዝቅተኛ 
ንክኪ የሚጠይቁ ስፖርቶች ብቻ ይፈቀዳሉ 

 ምግብ ቤቶች
ከቤት ውጭ/ ውጭ ተቀምጦና የተወሰኑ  የውስጥ ምግብ 
መብላት አገልግሎት ከመስፈርት ጋር፤  በቤት ውስጥ  
ከፍተኛው የሚፈቀደው 50% ነው ።
*አገረ ገዥው ሆገን እገዳውን እስኪያነሱ ድረስ አይፈቀድም።

 ችርቻሮ
በከርብሳይድና በመደብሩ ውስጥ የተወሰነ፣ 1 ደምበኛ በየ 200 
ስኴር ጫማ የሽያጭ ቦታ

 የራይድ ኦን አገልግሎት
የተስፋፋ መርሃግብርእና የተስፋፉ የራይድ ኦና መንገዶች

 ሳሎኖች፣ፀጉር አስተካካዮች፣የግል 
አገልግሎቶች
የግል አገልግሎቶች ሁሉ የሚፈቀዱት በቀጠሮ ብቻ ነው፤ 1 
ደምበኛ በየ 200 ስኴር ጫማ አገልግሎት መስጫ ቦታ
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