Câu Hỏi Thường Gặp về Hoạt Động Tiêu Khiển Ngoài Trời

Hoạt Động Tiêu Khiển Ngoài Trời và COVID-19
Các cộng đồng và cá nhân đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc có được phép tiến hành một số hoạt động
ngoài trời hay không khi Quận đang tiến triển trong giai đoạn phục hồi. Nhóm những câu hỏi thường
gặp này được thiết kế nhằm giúp trả lời một số câu hỏi đã được đặt ra liên quan đến các hoạt động
tiêu khiển ngoài trời. Tài liệu này sẽ được cập nhật khi quận tiến triển trong quá trình phục hồi và được
phép mở rộng các hoạt động hiện đang được cho phép.

1. Tôi có thể tham gia lớp thể dục hoặc võ thuật ngoài trời tại một trung tâm cộng
đồng hoặc tại bãi biển không?
Cho phép các lớp thể dục hoặc các lớp võ thuật như Zumba, Taekwondo hoặc Yoga mà được tổ chức
ngoài trời, miễn là có khoảng cách vật lý thích hợp và lớp học tuân thủ các yêu cầu được nêu trong nghị
định dành cho Trung Tâm Thể Dục và Thể Hình. Người tham gia nên đeo khăn che mặt trong suốt các
hoạt động ở mức tối đa có thể. Các lớp Võ Thuật phải được giới hạn ở đào tạo các kỹ năng không đòi
hỏi sự tiếp xúc. Không cho phép các giải đấu.

2. Các trải nghiệm bay đôi diều lượn, nhảy dù hoặc nhảy bungee có được phép không?
Tại thời điểm này, chỉ cho phép các trải nghiệm dành cho một người. Người hướng dẫn có thể cung cấp
thông tin và hướng dẫn nhưng không thể tham gia trải nghiệm thực tế cùng với khách hàng. Người
hướng dẫn và khách hàng phải đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách vật lý ở mức tối đa trong khi
xem xét thông tin về an toàn hoặc cung cấp hướng dẫn chung. Nhân viên có thể đến gần khách hàng
hơn khi cần thiết để đảm bảo rằng khách hàng được trang bị đai an toàn thích hợp và thực hiện các
kiểm tra an toàn cần thiết khác. Không yêu cầu phải đeo khăn che mặt trong quá trình trải nghiệm thực
tế.

3. Tôi có thể tham gia hoạt động bắn súng sơn không?
Hoạt động này hiện không được phép. Bắn súng sơn là một hoạt động có thể khuyến khích sự tiếp xúc
gần và tương tác nhóm giữa những người tham gia trong quá trình chơi. Có mối lo ngại rằng không thể
duy trì cách ly xã hội và kiểm soát lây nhiễm ở mức độ cần thiết để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19
trong những không gian này.

4. Có được phép lặn với ống thở, lặn với bình dưỡng khí và lặn tự do tại các bãi biển
công cộng không?
Có, những hoạt động này được phép. Hãy đảm bảo tuân thủ hướng dẫn đã đăng tải liên quan đến bãi
biển. Quý vị phải duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu là sáu feet với những người không phải là thành
viên trong hộ gia đình của quý vị cả ở trên bờ và dưới nước.

5. Các khu công viên trượt ván hiện có được phép mở cửa không?
Có, những khu công viên này được phép mở cửa. Một tổ chức giám sát các cơ sở này có thể quyết định
đóng cửa cơ sở nếu họ cảm thấy rằng họ không có đủ nhân viên hoặc nguồn lực (ví dụ: biển báo cung
cấp hướng dẫn) để duy trì các quy trình kiểm soát lây nhiễm hoặc đảm bảo khoảng cách vật lý.
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6. Các trò chơi trên bãi cỏ như bóng Bocce và bowling trên cỏ có được phép không?
Có, các hoạt động này được phép miễn là người tham gia luôn duy trì khoảng cách 6 feet với những
người chơi không phải là thành viên trong gia đình và đeo khăn che mặt. Người chơi phải tránh dùng
chung thiết bị hoặc phải vệ sinh thiết bị trước khi người chơi khác sử dụng. Không cho phép các giải
đấu và không cho phép có quá 4 người chơi trên sân hoặc “trên cỏ” cùng một lúc.

7. Tôi có thể thuê thuyền hoặc tham gia các lớp học chèo thuyền 1:1 không?
Có thể thuê thuyền tuân thủ theo hướng dẫn về thuê du thuyền nhỏ của cơ quan y tế công cộng đã
được đăng tải. Các lớp học chèo thuyền có thể diễn ra miễn là cả học viên và người hướng dẫn đều
đeo khăn che mặt và duy trì khoảng cách vật lý 6 feet đồng thời tuân thủ các hạn chế khác được nêu
trong tài liệu hướng dẫn thuê du thuyền nhỏ đã nêu ở trên.

8. Tôi có thể liên hệ với ai để biết thêm thông tin?
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi số 211 để được hỗ trợ.
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