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األسئلة واألجوبة الخاصة باإلطار الجديد
سيساعد إطار المخاطر الجديد س ّكان والية أوريغون على اجتياز فصلي الشتاء والربيع بأمان .ستكون لقاحات كوفيد19-
ً
متاحة قريبًا .ولكن حتى ذلك الحين ،وحتى نصل إلى مناعة القطيع ،سيتعين علينا مواصلة تدابير التخفيف هذه.
س :لماذا تتغير والية أوريغون من المراحل إلى اإلطار الجديد؟
ً
قابلية للتكيف.
ج :لم تسمح المراحل بالكثير من التنقل؛ واإلطار الجديد أكثر
س :كيف يعمل اإلطار الجديد؟
ج :لفهم كيفية عمل اإلطار الجديد ،من المفيد معرفة ثالثة أشياء:
 .1يستند اإلطار الجديد إلى بيانات مقاييس المدارس .
 .2مقاطعات والية أوريغون البالغ عددها  36مقاطعة مقسّمة إلى ثالث مجموعات لإلطار:
 المقاطعات الكبيرة التي يبلغ عدد س ّكانها أكثر من  30,000نسمة
 المقاطعات المتوسطة التي يتراوح عدد س ّكانها بين  15,000و 30,000نسمة
 المقاطعات الصغيرة التي يقل عدد س ّكانها عن  15,000نسمة
 .3يقسّم اإلطار الجديد المخاطر إلى أربع فئات بنا ًء على انتشار مرض كوفيد:19-
 مخاطر منخفضة
 مخاطر متوسطة
 مخاطر عالية
 مخاطر شديدة
س :كيف يتم تصنيف المقاطعات بحسب فئات المخاطر؟
ج :بالنسبة للمقاطعات الكبيرة (عدد س ّكانها أكثر من  ،)30,000فإن معدل اإليجابية هو أحد المقياسين اللذين يُؤخذان
باالعتبار لحساب فئة المخاطر .والعامل اآلخر هو معدل الحالة لكل  100,000فرد .يعكس التحديد العام اإلجراء األكثر
ً
تقييدا .لذلك ،على سبيل المثال ،إذا كانت مقاطعة جوسيفين في فئة معتدلة بالنسبة للمعدل والفئة األكثر خطور ًة بالنسبة المئوية
لإليجابية ،فستندرج المقاطعة في الفئة األكثر تقيي ًدا ،الفئة األكثر خطورةً.
بالنسبة للمقاطعات المتوسطة (عدد س ّكانها  15,000إلى  ،)30,000فإن معدل اإليجابية هو أحد المقياسين اللذين يُؤخذان
باالعتبار لحساب فئة المخاطر .والعامل اآلخر هو عدد الحاالت .يعكس التحديد العام اإلجراء األكثر تقيي ًدا.
بالنسبة للمقاطعات الصغيرة (عدد س ّكانها أقل من  ،)15,000ال يُنظر إال لعدد الحاالت لتحديد فئة المخاطر.
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س :كم مرة يمكن أن تنتقل مقاطعة من فئة مخاطر إلى فئة مخاطر أخرى؟
جُ :تسحب بيانات مقاييس المدارس كل يوم إثنين و ُتستخدم لتحديد فئات مخاطر المقاطعة .يمكنك االطالع على منشور على
موقع اإللكتروني لهيئة الصحة بوالية أوريغون بشأن جائحة كوفيد.19-
األسبوع األول هو "أسبوع التحذير" .ال توجد تنقالت للمقاطعات وال تغييرات على خريطة مستوى المخاطر على المواقع
اإللكترونية لهيئة الصحة بوالية أوريغون ومكتب حاكمة الوالية.
األسبوع الثاني هو "أسبوع العمل"ُ .تسحب البيانات مر ًة أخرى يوم اإلثنين .يخطر مكتب حاكمة الوالية المقاطعات إذا كان
من المحتمل أن ينتقلوا من فئة مخاطر إلى أخرى بنا ًء على البيانات الجديدة .كما يرسل مكتب حاكمة الوالية أي ً
ضا بيا ًنا
صحفيًا حول أي تغييرات .تنتقل المقاطعة رسميًا إلى فئة المخاطر الجديدة في نهاية األسبوع.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة إلى األفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن
أن توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف النصي  711 TTYأو عبر البريد اإللكتروني
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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