Сьогодні ми наголосили нову Міру Спрямовану містом Лінкольном/Графством Ланкастер, що
вимагатиме усіх осіб носити маски, під час відвідування приміщень громадського користування.
Ця нова вимога означає, що будь-який індивідуум або організація, що додержують приміщення
для громадського користування, повинні вимагати усіх осіб віком 5 років та старше носити
маски в приміщенні, окрім коли 6 футів дистанція може постійно дотримуватися .
Існують важливі вийнятки. Ці вийнятки відносяться до ситуацій що додержують:
- Безпосерднє вживання їжи або напоїв в барі або ресторані;
- Зайняття фізичними вправами;
- Займання посади, що не дозволяє користуватися покриттям обличчя;
- Отримування сервісів, що вимагають тимчасове видалення покриття обличчя.
- Надання промови або звернення ( якщо додержується 6 футів дистанція ).
В додаток, особи що не можуть носити покриття обличчя за медичним станом, станом
ментального здоров’я або інвалідності, або осіб шукаючих сервіси керівніцтва штату або
графства, звільняються від ношення покриття обличчя.
Ця Спрямована Міра Здоров’яохорони починає діяти з Понеділка, 20 Липня та
продовжуватимеся до 31го Серпня, після чого ми переоцінемо наш громадський статус.

Today we announced a new Lincoln/Lancaster County Directed Health Measure that will require all
individuals to wear a mask when they visit an indoor facility that is open to the public. This new
requirement means that any individual or entity which maintains premises open to the general
public, must require all individuals age 5 and older to wear a mask while indoors, unless 6 feet of
separation at all times can be achieved.
There are important exceptions. Those exceptions apply to situations involving:
- The immediate consumption of food or beverages at a bar or restaurant;
- Engaging in physical exercise;
- Engaging in an occupation that prevents the use of a face covering;
- Obtaining a service that requires the temporary removal of the face covering;
- Providing a speech or address (so long as 6 feet of distancing is maintained).
In addition, individuals who cannot wear a face covering due to medical condition, mental health
condition, or disability, and individuals seeking state or county government services, are exempted.
This Directed Health Measure is in effect beginning Monday, July 20th and continues until August
31st, at which point we will reevaluate our community’s status.

