مكتب الحاكم
والية أوريغون
األمر التنفيذي رقم 20-09
تعليق األنشطة التعليمية الحضورية في مؤسسات التعليم العالي استجابةً لتفشي فيروس كورونا
()COVID-19
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  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا ( )COVID-19وباء عالمي.
في  12مارس  ،2020وجهت بإبقاء المدارس العامة مغلقةً على مستوى الوالية ،من  16مارس 2020
حتى  31مارس  2020على األقل ،للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا  COVID-19في
المجتمعات المحلية عبر الوالية.
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.
في  17مارس  ،2020أصدرتُ األمر التنفيذي رقم  ،20 08الذي يمدد إغالق المدارس العامة حتى
 28أبريل .2020
قد يتسبب فيروس كورونا ( )COVID-19في أمراض الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى مرض خطير أو إلى
الوفاة .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.
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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  75حالة وثالث حاالت وفاة.
يعتمد سكان أوريغون على استمرار الكليات والجامعات في تقديم الخدمات التعليمية إلى أقصى حد ممكن بما
يتفق مع حماية الصحة العامة ،بما في ذلك اآلالف من الطالب الذين يتوقعون التخرج في ربيع .2020
يمكن لكليات والجامعات في والية أوريغون االستمرار في تقديم الخدمات األكاديمية للعديد من الطالب من
خالل إجراء دورات من خالل التعلم عن بُعد وعبر اإلنترنت.
توفر العديد من الكليات والجامعات في والية أوريغون األساسيات من السكن والغذاء والرعاية الصحية
والخدمات ذات الصلة للطالب الذين ليس لديهم طريقة أخرى للوصول إلى تلك الخدمات ،بما في ذلك
الطالب الدوليين والشباب المتبنين.
تماشيًا مع استراتيجيات التخفيف التي أوصت بها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها فيما يتعلق بفيروس
كورونا  ،COVID-19ومن أجل إبطاء انتشار المرض ،وحماية سكان والية أوريغون األكثر تعرضًا
لخطر اإلصابة بالمرض ،أجد أنه من الضروري تنفيذ تدابير إضافية على الفور للحد بشكل كبير من
األنشطة الحضورية في كليات وجامعات أوريغون.
لذلك ،يتم توجيهها وترتيبها بموجب هذا اآلن على النحو التالي:
.1

ألغراض هذا األمر التنفيذي ،تشمل "الكليات والجامعات" الجامعات العامة المدرجة في النظام
األساسي  ،352.002والكليات مجتمعية التي تعمل بموجب الفصل  341من النظام األساسي،
والكليات والجامعات الخاصة المانحة للشهادات والتي تعمل في والية أوريغون.

.2

طبقًا لصالحياتي في حاالت الطوارئ بموجب النظام األساسي ) 433.441(3)(aو( ،)dوالنظام
األساسي ) ،401.175(1والنظام األساسي ) 401.188(2و( ،)3يُحظر على الكليات
والجامعات عقد أي أنشطة حضورية في الفصول الدراسية والمختبرات وغيرها من األنشطة
التعليمية بد ًءا من  21مارس  2020حتى  28أبريل "( 2020فترة السريان") ،ما لم يتم تمديد
تلك الفترة أو إنهائها في وقت سابق من قبل الحاكم.

.3

تُستثنى الكليات والجامعات من متطلبات الفقرة  2من هذا األمر التنفيذي لغرض توفير أنشطة
تعليمية إكلينيكية أو مخبرية أو غيرها من األنشطة التعليمية الحضورية المرتبطة بالدورات
المطلوبة إلكمال شهادة أو رخصة أو درجة متعلقة بالرعاية الصحية ،أو غيرها من شهادات أو
تراخيص أو درجات ضرورية لالستجابة لحاالت الطوارئ وجهود المرونة ،حيث ال يوجد بديل
عملي للتعلم عن بُعد أو عبر اإلنترنت .عند إجراء أي أنشطة تعليمية حضورية مسموح بها
بموجب هذه الفقرة ،يجب على الكليات والجامعات استخدام تدابير التباعد االجتماعي ،بما يتوافق
مع التوجيه الصادر عن هيئة الصحة بوالية أوريغون.
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.4

خالل فترة السريان ،تقتصر األنشطة التعليمية داخل الحرم الجامعي للكليات والجامعات على
الوظائف الحرجة فقط ،كما يجب على الكليات والجامعات تنفيذ إجراءات التباعد االجتماعي ،بما
يتوافق مع توجيهات هيئة الصحة بوالية أوريغون ،لجميع العاملين في الحرم الجامعي والمقيمين.
قد تشمل الوظائف الحرجة ،على سبيل المثال ال الحصر ،تشغيل مساكن الطلبة ،والخدمات
الغذائية ،والخدمات اإلدارية العامة ،وبرامج السالمة ،ومراكز رعاية األطفال ،والبحث ،والمرافق
الطبية ،وغيرها من األنشطة الحرجة لالستجابة لحاالت الطوارئ وجهود المرونة.

.5

تقدم لجنة تنسيق التعليم العالي مزيدًا من التوجيه للكليات والجامعات بشأن التوجيهات المنصوص
عليها في الفقرات  1-4من هذا األمر التنفيذي ،حسب الضرورة.

يُصدر هذا األمر التنفيذي بموجب السلطة المخولة للحاكم بموجب النظام األساسي  401.165إلى
 .401.236وعمالً بأحكام النظام األساسي ) ،401.192(1تكون للتوجيهات الواردة في هذا األمر
ي قوانين ومراسيم وقواعد وأوامر قائمة غير نافذة إلى حد
التنفيذي قوة القانون ومأثره الكاملين ،وتكون أ ّ
تعارضها مع هذه الممارسة لصالحيات الحاكم في حاالت الطوارئ.
ُحرر في بورتالند ،أوريغون في  19مارس .2020
_____________________________________
كيت براون
حاكم الوالية
بتصديق من:

____________________________________
بيفرلي كالرنو
سكرتير عام الوالية

