مكتب الحاكم
والية أوريغون
رقم األمر التنفيذي 20-07
صا
حظر تناول المأكوالت أو المشروبات داخل المنشآت والتجمعات التي تضم أكثر من  25شخ ً
في  8مارس  ،2020أعلنتُ حالة طوارئ بموجب النظام األساسي لوالية أوريغون  ORS 401.165وما
يليه بسبب التهديد الذي يشكله فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19ال ُمعدي على الصحة العامة.
في  12مارس  ،2020أصدرتُ األمر التنفيذي رقم  ،05-20الذي يحظر التجمعات التي تتكون
صا أو أكثر في جميع أنحاء الوالية .كما أعلنتُ كذلك عن إغالق المدارس العمومية ( )K-12في
 250شخ ً
والية أوريغون من  16مارس  2020حتى  31مارس .2020
في  13مارس  ،2020أعلن السيد رئيس الواليات المتحدة أن تفشي فيروس كورونا  COVID-19هو
حالة طوارئ وطنية.
في  16مارس  ،2020فرضت إدارة الخدمات اإلنسانية أحدث تدابيرها الوقائية لتقييد الزوار لمرافق
الرعاية طويلة األجل وغيرها من المرافق السكنية .واعتمدت هيئة الصحة بوالية أوريغون تدابير مماثلة في
مستشفى والية أوريغون وغيره من مرافق الصحة السلوكية ،حيث أصبح توفر عدد محدود من حاالت
القبول في مستشفى والية أوريغون .لقد علّقت إدارة السجون في والية أوريغون جميع الزيارات إلى سجون
الوالية.
قد يتسبب فيروس كورونا ( )COVID-19في أمراض الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى مرض خطير أو إلى
الوفاة .وتصنّف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ( )COVID-19وبا ًء عالميًا .ينتشر فيروس
كورونا ( )COVID-19من شخص آلخر من خالل السعال ،والعطس ،أو االتصال الشخصي الوثيق ،بما
في ذلك لمس سطح يوجد عليه الفيروس ،ثم لمس الفم أو األنف أو العينين.
ينصح مسؤولو الصحة العامة في الواليات والمحليين بأن الفيروس ينتشر في المجتمع المحلي ويتوقعون أن
يزداد عدد الحاالت .وتفيد مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCفي الواليات المتحدة أن فيروس
كورونا ( )COVID-19يكون ُمعديًا أكثر عندما تظهر على الفرد أعراض أكثر ،ولكنه قد ينتشر أيضًا قبل
ظهور األعراض .وتوصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها باتخاذ تدابير للحد من انتشار المرض
في المجتمع ،بما في ذلك القيود المفروضة على األحداث والتجمعات.
ال يزال عدد الحاالت المفترضة أو المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا ( )COVID-19في ازدياد في والية
أوريغون .في  8مارس  ،2020في الوقت الذي أعلنتُ فيه حالة طوارئ ،كان هناك  14حالة مفترضة أو
مؤكدة في والية أوريغون .وفي  12مارس  ،2020كانت هناك  21حالة .وحتى اليوم ،توجد ما ال يقل
عن  51حالة وحالة وفاة واحدة.
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وإلبطاء انتشار فيروس  ،COVID-19ولحماية سكان والية أوريغون األكثر تعرضًا لخطر اإلصابة
بالمرض ،وللمساعدة في تجنب إرهاق قدرات الرعاية الصحية المحلية واإلقليمية ،أجد أن التنفيذ الفوري
أمرا ضروريًا .والغرض من هذا األمر التنفيذي هو الحد
للتباعد االجتماعي وإجراءات التخفيف المجتمعية ً
من التفاعل بين األشخاص بهدف تقييد انتقال العدوى.
لذلك ،يتم توجيهها وترتيبها بموجب هذا اآلن على النحو التالي:
حظر تناول المأكوالت والمشروبات داخل المنشآت
.1

بموجب النظام األساسي لوالية أوريغون ) ،433.441(3)(aو( ،)bو( )dو( ،)fوالنظام
األساسي ) ،401.168(1والنظام األساسي ) ،401.188(1)–(3قد ال تقدم المطاعم أو
الحانات أو المقاهي أو ساحات الطعام أو النوادي أو المنشآت المماثلة األخرى المأكوالت أو
الشراب أو تسمح بتناولهما داخل المكان .ينطبق هذا الحظر على مستوى الوالية.

.2

قد تقدم المنشآت الطعام أو الشراب لتناوله خارج المباني (على سبيل المثال ،الواجبات
الجاهزة أو تناول الطعام داخل السيارة) أو للتوصيل .ويجب على المنشآت التي تقدم مثل هذه
الخدمة تنفيذ بروتوكوالت التباعد االجتماعي التي ال تقل عن ثالثة ( )3أقدام بين العمالء
الذين يطلبون ،أو ينتظرون ،أو في الطابور ،بما يتفق مع توجيه هيئة الصحة بوالية أوريغون.
يجب على المنشآت أيضًا تنفيذ بروتوكوالت التباعد االجتماعي المماثلة للموظفين ،كلما أمكن
ذلك .يجب أن يتوافق أي بيع للمشروبات الكحولية لالستهالك خارج المباني مع الفصل 471
من النظام األساسي لوالية أوريغون وأي قواعد معتمدة بموجبه.

.3

ال تنطبق الفقرة  1من هذا األمر التنفيذي على مرافق الرعاية الصحية ،ومرافق رعاية
األطفال ،وأماكن العمل ،والمباني الحكومية األساسية ،ومرافق االستجابة لحاالت الطوارئ
األساسية ،وبرامج األغذية المدرسية األساسية ،وبرامج المأوى والوجبات األساسية التي تخدم
السكان المعرضين للخطر .ويتم ّ
حث مثل هذه األماكن على استخدام برتوكوالت التباعد
االجتماعي ،وساعات العمل المتداخلة ،وتناول األشياء خارج المباني ،وغيرها من التدابير
المماثلة للحد من المخاطر المرتبطة بانتشار فيروس .COVID-19
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صا أو أكثر
حظر التجمعات التي تضم  25شخ ً
.4

بموجب النظام األساسي لوالية أوريغون ) 433.441(3)(aو( )bو( )dو( ،)fأحظر
صا .ينطبق هذا
التجمعات االجتماعية والروحية والترفيهية التي تضم أكثر من  25شخ ً
الحظر على مستوى الوالية.

.5

تشمل التجمعات الخاضعة للفقرة  4من هذا األمر التنفيذي ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي
أحداث مجتمعية ومدنية وعامة وترفيهية ودينية ورياضية والحفالت الموسيقية والمؤتمرات
وجمع التبرعات والمعارض والمهرجانات وأي أحداث أو أنشطة مماثلة ،إذا كان ال يمكن
الحفاظ على مسافة ال تقل عن ثالثة ( )3أقدام بين األفراد.

.6

ال تنطبق الفقرة  4من هذا األمر التنفيذي على الشركات والخدمات األساسية ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر ،أماكن العمل ،ومحالت البقالة ،ومتاجر البيع بالتجزئة ،والمتاجر
الصغيرة ،والمصارف واتحادات االئتمان ،ومحطات الوقود ،والفنادق والموتيالت ،ومرافق
الرعاية الصحية ،والصيدليات ،ومرافق رعاية األطفال ،والخاصة بالوالية أو الحكومة
المحلية .كما أنها ال تنطبق على المدارس ،التي تخضع لتوجيهات سابقة أخرى فيما يتعلق
بإغالق المدارس على مستوى الوالية .ومع ذلك ،يتم تشجيع الشركات والخدمات المستثناة
على تنفيذ بروتوكوالت التباعد االجتماعي ،بما يتفق مع التوجيه الصادر عن هيئة الصحة
بوالية أوريغون.

.7

يُلغى األمر التنفيذي رقم ( 20-05حظر التجمعات الكبيرة) ويحل محله التوجيهات الواردة
في هذا األمر التنفيذي.

تاريخ السريان والتطبيق
.8

فورا اعتبا ًرا من الساعة  5:00مسا ًء في  17مارس  ،2020ويظل
يسري هذا األمر التنفيذي ً
ساريًا حتى  14أبريل  ،2020ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه في وقت سابق من قبل حاكم الوالية.

.9

هذا األمر التنفيذي هو بمثابة قانون متعلق بالصحة العامة ،على النحو المحدد في النظام
األساسي  ،ORS 431A.005ويجوز إنفاذه حسبما هو مسموح به بموجب النظام األساسي
 .ORS 431A.010باإلضافة إلى ذلك ،يخضع أي شخص يتبين أنه ينتهك هذا األمر
للعقوبات الموضحة في النظام األساسي .ORS 401.990

مكتب الحاكم
والية أوريغون
األمر التنفيذي رقم 20-07
الصفحة الرابعة
.10

نُشجع األفراد والشركات والكيانات األخرى بقوة على االمتثال لشروط وروح هذا األمر
التنفيذي حتى يتسنى لقوات إنفاذ القانون التركيز على تلبية االحتياجات الحيوية في مجتمعاتنا
خالل حالة الطوارئ الجارية.
ُحرر في بورتالند ،أوريغون في  17مارس .2020
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