Kế Hoạch Tái Mở Cửa theo Giai Đoạn của Thành Phố Burien
GIAI ĐOẠN 1
Đóng cửa tất cả các tòa nhà.

GIAI ĐOẠN 2
Như giai đoạn 1.

Lễ tân trả lời điện thoại từ 9:00 sáng
– 4:00 chiều.
Các tòa nhà của
thành phố

Không tổ chức các chương trình
trực tiếp hay cho thuê.

GIAI ĐOẠN 4

Sảnh và khu vực lễ tân Tòa Thị Chính
mở cửa phục vụ kèm theo các quy
trình an toàn và sức khỏe công cộng.

Sảnh và khu vực lễ tân Tòa Thị Chính
mở cửa phục vụ kèm theo các quy
trình an toàn và sức khỏe công cộng.

Trung Tâm Cộng Đồng Burien mở
cửa phục vụ ghi danh/cho thuê/ từ
8:30 sáng – 5:00 chiều.

Trung Tâm Cộng Đồng Burien
(Burien Community Center) và Trung
Tâm Nghệ Thuật Moshier mở cửa
phục vụ kèm theo các quy trình an
toàn và sức khỏe công cộng.

Trung Tâm Nghệ Thuật Moshier
(Moshier Art Center) mở cửa cho
công chúng.

Trung tâm cấp phép trả lời điện
thoại từ 9:00 sáng – 4:00 chiều.
Dịch vụ cấp phép

GIAI ĐOẠN 3

Hoạt động nộp và nhận hồ sơ cấp
phép theo lịch hẹn.

Hầu hết các dịch vụ được cung cấp
qua mạng.

Như giai đoạn 1, ngoại trừ:
Trung tâm cấp phép trả lời điện
thoại từ 9:00 sáng – 11:00 trưa và
từ 1:00 trưa – 3:00 chiều.

Như giai đoạn 1.

Giờ phục vụ qua điện thoại của
trung tâm cấp phép chưa được
quyết định.

Cuộc họp hội đồng
và các cuộc họp
công khác

Như giai đoạn 3.

Quầy cấp phép mở cửa phục vụ kèm
theo các quy trình an toàn và sức
khỏe công cộng.

Như giai đoạn 1.

Như giai đoạn 1, ngoại trừ:
Việc huy động nhân sự trực tiếp
chưa được quyết định.

Hầu hết nhân viên làm việc tại nhà.
Dịch vụ của
thành phố

Dịch vụ cho thuê chòi dã ngoại và
các trung tâm cộng đồng tiếp tục
mở cửa có hạn chế.

Các cuộc hẹn trực tiếp phải tuân thủ
hướng dẫn về an toàn và sức khỏe
công cộng. Khuyến khích phục vụ
qua mạng. Điều này bao gồm nhưng
không giới hạn ở hoạt động thực thi
luật, cấp phép kinh doanh, thanh
tra, cấp phép thú cưng, yêu cầu hồ
sơ công.
Cuộc họp hội đồng và các cuộc họp
công khác được tổ chức trực tuyến.

Như giai đoạn 1.

Như giai đoạn 1.
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Quyết định sau.

Kế Hoạch Tái Mở Cửa theo Giai Đoạn của Thành Phố Burien
GIAI ĐOẠN 1
Chương trình ảo.
Các chương trình
nghệ thuật,
vui chơi và
tình nguyện

Sự kiện cộng đồng

GIAI ĐOẠN 2

GIAI ĐOẠN 3

Chương trình ảo.

Chương trình ảo.

Trại hè ban ngày bắt đầu từ ngày 3
tháng 8.

Các bên tham gia hoạt động
Adopt-a-Park.

GIAI ĐOẠN 4
Mở cửa trở lại các lớp học và hoạt
động cho thuê của Trung Tâm Cộng
Đồng Burien và Trung Tâm Nghệ
Thuật Moshier.
Các chương trình ngoại khóa tại
trường học đi kèm quy định hạn chế.

Không tổ chức sự kiện cộng đồng.

Như giai đoạn 1.

Như giai đoạn 1.

Các sự kiện cộng đồng đi kèm quy
định hạn chế.

Mở cửa các công viên cho công
chúng, ngoại trừ khu vực sân chơi,
sân chơi thể thao, chòi dã ngoại, sân
thể dục.

Như giai đoạn 1, ngoại trừ:

Mở cửa các công viên cho công
chúng, ngoại trừ phòng vệ sinh cố
định (cung cấp phòng vệ sinh lưu
động tại các công viên Seahurst, Hồ
Burien và Annex).

Như giai đoạn 3, ngoại trừ:

Đóng cửa phòng vệ sinh cố định
(cung cấp phòng vệ sinh lưu động
Công viên và tại các công viên Seahurst, Hồ
sân thể dục Burien và Annex).

Sân quần vợt vẫn mở cửa.
Khu vực nhượng quyền tại Công
Viên Seahurst được phép hoạt động.
Chương trình vui chơi giải trí ảo.

Dịch vụ cho thuê chòi dã ngoại và
các trung tâm cộng đồng tiếp tục
mở cửa có hạn chế.

Mở cửa trở lại các sân chơi và sân
bóng rổ.
Mở cửa chòi dã ngoại (ưu tiên
người đến trước).
Mở cửa sân thể dục (ưu tiên người
đến trước).

Các quyết định về dịch vụ và các cơ sở của Thành Phố có thể còn thay đổi dựa trên các yêu cầu mới do Tiểu
Bang Washington và Quận King đặt ra. Trang này không phản ánh các hoạt động được phép thực hiện
trong giai đoạn giữa.

Xem thêm thông tin tại:
coronavirus.wa.gov

kingcounty.gov/covid
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burienwa.gov/covid

