مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الوالية

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Voice: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341
تاريخ السريان 18 :نوفمبر 2020

إرشادات اإلغالق المؤقت للوالية  -إرشادات خاصة بمراكز التسوق والمراكز التجارية
السلطة :األمر التنفيذي رقم ORS 431A.010، ORS 433.443،ORS 433.441 ،20-65
قابلية التطبيق :مراكز التسوق والمراكز التجارية على مستوى الوالية.
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال إلى أحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي رقم
 ،20-65الفقرة .11

يتعين على مراكز التسوق والمراكز التجارية:


تقليص السعة إلى  %75من الحد األقصى لإلشغال المسموح به من قبل القانون ،أو إذا كان الحد األقصى لإلشغال غير معروف
فإن مكافئ السعة يكون مساحة  86قدم مربع لكل شخص.



االمتثال إلى إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية.



مراجعة وتطبيق اإلرشادات العامة ألصحاب العمل.



تشجيع الطلبات البديلة مسب ًقا وخيارات االستالم مثل االستالم على الرصيف.



حظر استهالك األطعمة والمشروبات في الموقع ،بما في ذلك التذوق وأخذ العينات.



إغالق أماكن استخدام األطعمة والمشروبات في الموقع ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،أماكن الجلوس (الكراسي،
المقاعد ،الطاوالت).



ً
(مثال ،دورات المياه) لتشجيع المجموعات على منع
وضع الفتات وعالمات عند المداخل والمخارج والمناطق المشتركة
التجمعات ،وتذكير العمالء والموظفين بالتباعد الجسدي بين األفراد أثناء االنتظار بمسافة ال تقل عن ( )6أقدام.

يجب أن تقوم مراكز التسوق والمراكز التجارية ،قدر اإلمكان ،بما يلي:


تحديد مداخل ومخارج محددة لمركز التسوق أو المركز التجاري لتقييد تدفق حركة المرور والتشجيع على التباعد الجسدي
بين العمالء .بالنسبة إلى المداخل التي تحتوي على باب واحد أو زوج واحد من األبواب ،يجب النظر في تحديده للدخول أو
الخروج فقط إذا كان هناك مدخل/مخرج آخر وكان هناك تدفق واحد عبر المنطقة ممك ًنا .ويجب عدم غلق مخارج الطوارئ
الخاصة بالحريق.

موارد إضافية:


الالفتات والعالمات الممكن وضعها



إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية



اإلرشادات العامة ألصحاب العمل من هيئة الصحة بوالية أوريغون
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إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد 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
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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