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في إطار مساعينا لإلجابة عن األسئلة الشائعة المتعلقة بإنفاذ “األمر التنفيذي رقم  20-12لحاكم الوالية”
والمعنون “ابق في منزلك تنقذ أرواح الناس” ،تقدم شرطة والية أوريغون التوجيهات.
هل هذا قانون عسكري؟
ُفرض أي حظر تجوال ،وليس هناك قيد على تحركات األشخاص بموجب “األمر
ال ،وال يدنو من ذلك .فلم ي َ
التنفيذي لحاكم الوالية” .وبالرغم من ورود تفاصيل في األمر تتعلق بالتباعد االجتماعي ،وإغالق مؤسسات
تجارية محددة ،والتجمعات االجتماعية غير الضرورية ،فإن تحركات ساكني والية أوريغون غير مقيدة
بوجه عام.
أمرا أساسيًّا؟
هل يلزمني الحصول على وثيقة من صاحب العمل تعتبر حضوري ً
ال .يقضي “األمر التنفيذي لحاكم الوالية” بإغالق مؤسسات تجارية بعينها ،موضحة في البند ( .)2حيث تتم
في هذه المؤسسات التجارية عمليات يصعب معها تجنُّب التواصل القريب أو يستحيل ذلك .وال يطلب
صا من أي نوع من صاحب العمل الخاص بك ،أو يبحثون عنه.
الضباط منك مستندًا خا ًّ
هل يجب أن أضع ملصقًا محددًا على سيارتي عند االنتقال إلى العمل ،أو عند قيادة السيارة إلى العمل؟
ال .فليس مطلوبًا من األشخاص تقديم مستند محدد ،أو وضع ملصقات محددة عند االنتقال إلى العمل ،أو إلى
األنشطة المسموح بها.
هل سأتعرض لإليقاف بسبب القيادة على الطريق السريع؟
ليس هذا خرقًا لألمر التنفيذي لحاكم الوالية ،الذي يورد بالتحديد الجهود التي تهدف إلى تجنُّب الوجود في
تجمعات بأعداد كبيرة ال تقييد حركة سكان والية أوريغون .ولكن إذا ارتكبت مخالفة مرورية ،أو جريمة من
الواجب إنفاذ قانونها بمعزل عن األمر ،فقد تتعرض لإليقاف كما هو الحال في بقية األيام.
هل حدود الوالية مغلقة وهل توجد حواجز على الطرق؟
ال .حركة السير تتم بحرية داخل والية أوريغون ،وعلى الواليات الواقعة على الحدود .وال توجد حواجز
فرض قيود على حركة المركبات .تعمل والية واشنطن بموجب أمر تنفيذي مماثل من
على الطرق ،ولم ت ُ َ
حاكمها ،لذلك يجب أن يكون سكان والية أوريغون على علم بهذه األحكام عند السفر في هذه الوالية.

إذا كانت مؤسستي التجارية مغلقة ،أفال يزال بإمكاني الذهاب إلى العمل إذا أجبرني صاحب العمل الخاص
ي؟
بي على ذلك؟ ألن يُلقى القبض عل ّ
رغم أن األمر يحظر تجمع الجمهور في مؤسسة تجارية مغلقة ،فقد يكون لدى صاحب العمل ما يقوم به في
الموقع .وما دام الموظفون ال يمارسون أعماالً تجارية محظورة بموجب “األمر التنفيذي” ،فال بأس من
وجودهم في موقع العمل .وال يلزم الحصول على “تصاريح” أو مستندات.
هل مرافق الراحة مفتوحة؟
نعم ،بوجه عام .ولكن بعض مرافق الراحة تكون متصلة بالمتنزهات المغلقة حاليًا امتثاالً “لألمر التنفيذي”.
هل تُلقي الشرطة القبض على األشخاص ،أو تُصدر مخالفات لهم أمام الجمهور ،أو بسبب انتهاك “األمر
التنفيذي للحاكم”؟
يمكن القبض على األشخاص الذين ينتهكون “أمر الحاكم” في “إعالن للطوارئ” ،أواستدعائهم ،وهذه مخالفة
من الدرجة الثالثة ،وهي الدرجة األقل في تصنيف السلوك اإلجرامي .تتفق جميع أجهزة إنفاذ القانون في
والية أوريغون على افتراض مؤداه أن اتخاذ الشرطة لإلجراءات أمر غير ُمحبّذ تما ًما ،ونأمل في توعية
سكان والية أوريغون إذا كانوا يتجمعون بما ينتهك “أمر الحاكم” .ويُعد االستدعاء ،أو إلقاء القبض على َمن
أخيرا ينبغي عدم اللجوء إليه إال بعد عدم امتثال شخص للتوجيه القانوني الصادر عن
تدبيرا صار ًما
يخالف
ً
ً
ضابط شرطة.
ماذا بخصوص أطفالي الذين قد يتجمعون في مكان دون الحصول على إذني ،مثل متنزه التزلج؟
تدرك الشرطة أن أطفالنا غالبًا ال يقبلون نصائح آبائهم ،وقد يتجاهلون التوجيهات حينما يكونون بالخارج.
وكما هو الحال مع البالغين الذين يتجمعون في مكان ما ،من المرجح أن يقترب الضباط من الشباب،
ويقوموا بتوعيتهم بهذا األمر .ومن المستبعد جدًا االستدعاء أو إلقاء القبض على األشخاص ،فهذا مخصص
فقط لحاالت الضرورة القصوى.

سيرا على األقدام والذهاب لصيد السمك؟
أال يزال بإمكاني التنزه ً
نعم .ما زال بإمكان سكان والية أوريغون االستجمام في الهواء الطلق ،إذا كان نشاطهم الترفيهي يتضمن
عدم مالمسة اآلخرين ،والحفاظ على التباعد االجتماعي المناسب  -والذي تحدَّد أنه البقاء على مسافة 6
أقدام ،أو أكثر من اآلخرين .ولعلم سكان والية أوريغون والزائرين لواليتنا أن معظم المخيمات ومعابر
القوارب مغلقة ،لذلك يجب دراسة الخطط قبل ممارسة األنشطة الترفيهية.
هل يجب أن أتصل بالرقم  911إذا رأيتُ تجمعات لألشخاص؟
قترف ال يتم اإلبالغ عنه إلى الشرطة ،أو قسم المطافئ ،أو الطوارئ الطبية
ال .فمستوى هذا االنتهاك ال ُم َ
باالتصال على الرقم  .911يمكن لألشخاص أن يختاروا توعية زمالئهم من سكان والية أوريغون بأنفسهم،
كبيرا ،يمكنهم االتصال بالرقم المخصص للحاالت غير الطارئة لوكالة الشرطة
أو إذا الحظوا تجمعًا
ً
المعنية.
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