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إرشادات للمنظمات حول الفعاليات الكبيرة
والتجمعات العامة المحظورة
أمرت كيت براون ،حاكمة الوالية ،بتنفيذ تدابير تباعد اجتماعي تحظر التجمعات الكبيرة .ينطبق هذا األمر على التجمعات الخاصة
باألنشطة االجتماعية والدينية والترفيهية .التجمعات الكبيرة هي حدث ُم َّ
صا أو أكثر ،مثل الحفالت
خطط له أو عرضي يحضره  25شخ ً
الموسيقية والمهرجانات والمؤتمرات وخدمات العبادة والفعاليات الرياضية وأي أحداث أو أنشطة مماثلة .ال ينطبق هذا األمر على
مرافق الرعاية الصحية ،ومرافق رعاية األطفال ،ومرافق االستجابة للطوارئ ،وبرامج األغذية المدرسية الضرورية ،وأماكن العمل،
ضا على تجنب أي تجمع يضم أكثر من 10
ومحالت البقالة ،والصيدليات ،ومتاجر البيع بالتجزئة .نحث سكان والية أوريغون أي ً
أشخاص.

إرشادات للمنظمات المجتمعية والدينية


تنفيذ تدابير التباعد االجتماعي:


عرضين بشكل
صا للمنظمات التي بها أشخاص ُم َّ
تقليل األنشطة (على سبيل المثال ،التجمعات العامة والخدمات الدينية) ،خصو ً
متزايد لخطر اإلصابة بمرض شديد* (انظر الصفحة .)2



النظر في تقديم مواد صوتية/مرئية للفعاليات.



عرضين بشكل متزايد لخطر اإلصابة بأمراض خطيرة (الخدمات والوجبات
تحديد طرق لمواصلة تقديم خدمات الدعم لألشخاص ال ُم َّ
وتسجيل الوصول وما إلى ذلك) مع الحد من التجمعات وحاالت التعرض.



يجب إلغاء جميع الفعاليات الكبيرة التي تضم  25مشار ًكا أو أكثر والتي ال يمكن حضورها على اإلنترنت أو إعادة جدولتها.



عند إقامة تجمعات أصغر ،يجب النظر في طرق للمساعدة في منع انتشار الساللة  COVID-19من فيروس كورونا:





في حالة مرض شخص ما أو معاناة أحد أفراد األسرة من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا أو فيروس كورونا ،فيجب على
الشخص المريض البقاء في المنزل.



يجب تنظيف المنشأة جيدًا ،بما في ذلك منطقة الحضانة ومناطق األطفال والجلوس وكتب األغاني والكتب المقدسة وما إلى
ذلك.



يجب توفير أماكن تعقيم اليدين (تحتوي على  %60على األقل من الكحول) في جميع أنحاء المنشأة.



يجب التوقف عن الممارسات التقليدية التي تنطوي على مناولة األشياء أو تبادل أكواب مشتركة؛ مع ضرورة تحديد خيارات
بديلة لهذه الممارسات.



يجب توفير خيارات للتبادل على اإلنترنت أو توفير سالل لتبادل األغراض في الموقع أو مكان لذلك بدالً من تبادل األغراض
من شخص آلخر.



يجب التفكير في بدائل لالجتماعات والمواعيد الشخصية مثل خيارات التعامل عبر الهاتف واإلنترنت.

بالنسبة لألشخاص األكثر عرضة للخطر مثل َمن يعانون من حاالت كامنة* (انظر الصفحة  )2وكبار السن ،يجب إلغاء التجمعات
التي تتكون من أكثر من  10أشخاص.

* الحاالت الطبية الكامنة التي قد تزيد خطر اإلصابة بالساللة  COVID-19الخطيرة من فيروس كورونا لألشخاص من أي عمر.


اضطرابات الدم (مثل مرض الخاليا المنجلية أو أدوية ترقيق الدم)
1
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مرض الكلى المزمن حسب تعريف الطبيب .تم إخبار المريض بتجنب أو تقليل جرعة األدوية بسبب مرض الكلى أو خضوعه
لعالج مرض الكلى ،بما في ذلك غسيل الكلى.



مرض الكبد المزمن حسب تعريف الطبيب( .مثل تليف الكبد والتهاب الكبد المزمن) .تم إخبار المريض بتجنب أو تقليل جرعة
األدوية بسبب مرض الكبد أو خضوعه لعالج مرض الكبد.



قصور الجهاز المناعي (كبت المناعة) (على سبيل المثال ،عالج للسرطان مثل العالج الكيميائي أو اإلشعاعي أو الخضوع لزراعة
أحد األعضاء أو نخاع العظم أو تناول جرعات عالية من الستيرويدات القشرية أو أدوية أخرى مثبطة للمناعة ،أو فيروس نقص
المناعة البشرية الذي فيه عدد خاليا  CD4أقل من )200



حالة حمل حالية أو حديثة خالل آخر أسبوعين



اضطرابات الغدد الصماء (مثل داء السكري)



اضطرابات األيض (مثل اضطرابات األيض الموروثة واالضطرابات ال ُمتَقَ ّد ِِّّريّة)



أمراض القلب (مثل أمراض القلب الخلقية وفشل القلب االحتقاني ومرض الشريان التاجي)



أمراض الرئة ،بما في ذلك ،الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن (التهاب القصبات المزمن أو انتفاخ الرئة) أو الحاالت
المزمنة األخرى المرتبطة بقصور وظائف الرئة أو التي تتطلب العالج باألكسجين في المنزل



الحاالت العصبية والنمائية العصبية [بما في ذلك ،اضطرابات الدماغ أو الحبل الشوكي أو العصب المحيطي أو العضالت مثل
الشلل الدماغي أو الصرع (اضطرابات النوبات الصرعية) أو السكتة الدماغية أو اإلعاقة الذهنية أو تأخر النمو المعتدل إلى الشديد
أو الحثل العضلي أو إصابة الحبل الشوكي].
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