مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الوالية

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Voice: 503-947-2340
Fax: 503-947-2341

آخر تحديث 24:يوليو 2020

إرشادات المرحلة الثانية إلعادة فتح الوالية  -مشغلو األماكن ومنظمو المناسبات
السلطة :األمر التنفيذي رقم ORS 431A.010، ORS 433.443، ORS 433.441،20-27
قابلية التطبيق :تنطبق هذه اإلرشادات على مشغلي األماكن ومنظمي المناسبات الذين يستضيفون أو يسهلون المناسبات الداخلية أو
الخارجية ،بما في ذلك التجمعات االجتماعية والترفيهية والثقافية والمدنية والدينية في مقاطعات المرحلة الثانية.
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال ألحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي -20
 ،27الفقرة .26

عمليات التشغيل:
يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات القيام بما يلي:


مراجعة وتطبيق إرشادات والية أوريغون العامة ألصحاب األعمال بشأن مرض كوفيد.19-



مراجعة وتطبيق إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه.



ضمان أن جميع المعدات بحالة جيدة ،وف ًقا لكتيبات الصيانة وأدلة التشغيل المعمول بها وإجراءات التشغيل القياسية.



إغالق صنابير المياه ،باستثناء تلك المصممة إلعادة تعبئة زجاجات المياه بدون تالمس الصنبور.



وضع عالمات تسرد بوضوح أعراض كوفيد ،19-وتوجيه الموظفين والحضور/المشاركين الذين يعانون من األعراض للبقاء
في المنزل أو العودة إلى المنزل ،وسرد الجهات التي يجب عليهم االتصال بها إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة.



وضع الفتات وعالمات للتشجيع على التباعد الجسدي في جميع أنحاء المرفق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر،
مناطق االستقبال ومناطق تناول الطعام والمراحيض القريبة.



التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح .وزيادة دوران الهواء قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ واألبواب ،واستخدام
المراوح ،أو طرق أخرى .وعدم فتح النوافذ واألبواب إذا كان القيام بذلك يشكل خطرً ا على سالمة الموظفين أو
الحضور/المشاركين.



توفير محطات غسل اليدين أو معقم اليدين (بنسبة كحول  )%95-60في جميع أنحاء المرفق الستخدامها من قبل الموظفين
والحضور/المشاركين.



مراجعة وتنفيذ إرشادات المطاعم والحانات الخاصة بالمرحلة الثانية في حالة تقديم خدمة المأكوالت والمشروبات في المِرفق.



المطالبة بالحجوزات أو شراء تذاكر مسب ًقا للمناسبات العامة.



االحتفاظ بمعلومات االتصال للمشترين/الحاضرين للمناسبات العامة والخاصة .إذا كانت هناك حالة إيجابية لفيروس كوفيد19-
مرتبطة بمشغ ل مرفق األلعاب/المناسبات المرخص ،فقد تطلب هيئة الصحة العامة تقديم هذه المعلومات إلجراء تقصي في
تتبع المخالطين .وقد يتم تدمير هذه المعلومات بعد  60يومًا من تاريخ إقامة المناسبة ،ما لم يُطلب خالف ذلك.
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إلى أقصى حد ممكن ،يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات ما يلي:


تنظيم أوقات الوصول والمغادرة للحضور/المشاركين لتقليل التجمع عند المداخل والمخارج واالستراحات من أجل االلتزام
متطلبات التباعد الجسدي المطلوبة.



توفير مداخل/مخارج منفصلة للموظفين و/أو المتعاقدين ،إن أمكن.



النظر في وضع حواجز بالستيكية أو زجاجية شفافة أمام موظفي االستقبال ،أو في أماكن أخرى حيث يصعب االلتزام بمسافة
التباعد الجسدي البالغة ستة ( )6أقدام بين الموظفين والحضور/المشاركين.



تشجيع الحضور/المشاركين بشدة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل أو استخدام معقم اليدين (يحتوي
على كحول بنسبة  60إلى  )%95بانتظام.



توفير معقم اليدين (يحتوي على كحول بنسبة  60إلى  )%95عند المداخل.

التباعد واإلشغال:
يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات القيام بما يلي :


تحديد سعة التجمع بحد أقصى  100شخص في األماكن الداخلية أو  250شخ ً
صا في األماكن الخارجية ،على اأال يتجاوز عدد
األشخاص  250شخ ً
صا في األماكن الداخلية والخارجية؛ أو عدد األشخاص ،بما في ذلك الموظفين ،بنا ًء على تحديد السعة
(المساحة المربعة/اإلشغال) ،أيهما أقل .إذا كان مشغلي المكان/المناسبة يستضيفون حدث فردي يتم في أماكن داخلية
وخارجية ،فيجب أال يزيد الحد األقصى للسعة على  250شخ ً
صا ،بما في ذلك الموظفين.



تحديد الحد األقصى لإلشغال لكل منطقة داخلية وخارجية ،والحد من عدد األفراد في المباني وف ًقا لذلك .يتطلب الحد األقصى
لإلشغال االلتزام بتدابير التباعد الجسدي بمسافة ستة ( )6أقدام على األقل بين المجموعات.



االلتزام بتدابير التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام للشخص الواحد ،باستثناء أنه يمكن ألعضاء نفس المجموعة
المشاركة في األنشطة/الوقوف في صف م ًعا دون البقاء على بُعد مسافة ستة ( )6أقدام .يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن
ستة ( )6أقدام بين المجموعات.



حظر المجموعات التي تضم أكثر من  10أشخاص.



تحديد إعداد المقاعد والمكان ووف ًقا لجميع متطلبات التباعد الجسدي .في حالة تقديم المأكوالت والمشروبات في المكان ،فيجب
تحدد المقاعد وترتيب منطقة الطعام والشراب باستخدام إرشادات المطاعم والحانات الخاصة بالمرحلة الثانية.



عدم تجمع أشخاص المجموعات م ًعا أو السماح لهم بمشاركة أماكن الجلوس مع أفراد ليسوا في نفس المجموعة.



إزالة أو تقييد مناطق المقاعد والوقوف لتسهيل متطلبات مسافة التباعد الجسدي التي ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين األشخاص.



منع األشخاص في مختلف المجموعات من التجمع في أي منطقة من المنشأة ،سوا ٌء في األماكن الداخلية أو الخارجية ،بما في
ذلك مواقف السيارات.



تعيين موظف لمراقبة االلتزام بتدابير التباعد الجسدي لضمان االمتثال لجميع متطلبات التباعد ،بما في ذلك المداخل والمخارج
والحمامات وأي منطقة أخرى قد يتجمع فيها الناس.



استخدام أجهزة الكشف عن المعادن بدالً من البحث أو التفتيش.



يجب أن تلتزم مناطق العروض الفنية بحدود حجم المجموعة وجميع متطلبات التباعد الجسدي.

إلى أقصى حد ممكن ،يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات ما يلي:


استخدام خيارات الدفع غير التالمسية أو غير النقدية ،ومسح التذاكر دون مخالطة الحضور.
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توجيه حركة السير في اتجاه واحد لتقليل المخالطة بين الحضور .ووضع الفتات وعالمات لمسارات المشي في اتجاه واحد
إلى مناطق الجذب ،إذا كان ذلك ممك ًنا.

التنظيف والتطهير:
يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات القيام بما يلي:


تنظيف جميع مناطق المرفق ً
جيدا قبل إعادة الفتح بعد اإلغالق الممتد.



تنظيف جميع مناطق المرفق جي ًدا بين المناسبات.



واستخدام المطهرات المدرجة في قائمة وكالة حماية البيئة ( )EPAالمعتمدة المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة النوع
 (SARS-CoV-2( 2الذي يسبب فيروس كوفيد .19-ما من منتج مص انف لعالج فيروس كوفيد 19-حتى اآلن ،ولكن
سيكون لدى العديد من المنتجات فعالية ضد فيروسات كورونا البشرية إما على الملصق أو وف ًقا لمعلوماتها المتاحة على
موقعها اإللكتروني.



تعيين عامل نظافة واحد على األقل مهمته الوحيدة هي تنظيف وتطهير مناطق العمل باستمرار ،والمناطق كثيفة الحركة،
واألسطح كثيرة المالمسة في المناطق التي يصل إليها العماال والحضور/المشاركون.



تعيين عامل نظافة واحد على األقل مهمته الوحيدة هي تنظيف المراحيض كل ساعة خالل المناسبة ،وضمان توفر مستلزمات
التنظيف الصحية الكافية (على سبيل المثال ،صابون ،ورق تواليت ،معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة  60إلى )%95
خالل جميع المناسبات.



تدوير وتنظيف وتطهير األطباق الرئيسية/الهاتف أو نقاط االتصال األخرى بشكل روتيني في أجهزة الكشف عن المعادن.



تنظيف األجهزة الالسلكية وأجهزة االتصال بشكل روتيني ،وعدم السماح للموظفين بمشاركة األجهزة الالسلكية وأجهزة
االتصال.



تطهير وتنظيف جميع معدات الصوت ،بما في ذلك الميكروفونات ،بين االستخدامات.

إرشادات إضافية لمشغلي األماكن ومنظمي المناسبات في الهواء الطلق
يجب على مشغلي األماكن/منظمي المناسبات في الهواء القيام بما يلي:


ترتيب المساحة المفتوحة للتأكد من أن المجموعات ال تضم أكثر من  10أشخاص .فعلى سبيل المثال :ال يجب تخصيص
طاوالت ألكثر من  10أشخاص على طاولة واحدة أو ترتيب مقاعد الحفل لمجموعات تضم أكثر من  10مقاعد.



تنظيف المكان تمامًا بين المناسبات وف ًقا لمتطلبات التنظيف والتطهير.



تعيين موظف واحد لمراقبة االلتزام التباعد الشخصي في المناطقة الخارجية لكل  50شخص لضمان الحفاظ على متطلبات
التباعد الجسدي في جميع األوقات.



فصل جميع المرافق واألنشطة التي تستضيف مناسبات داخلية وخارجية منفصلة في نفس الوقت وفي نفس المكان .يجب على
الحضور /المشاركين في المناسبات الداخلية والخارجية المنفصلة في نفس المكان عدم مشاركة المساحة ،بما في ذلك دورات
المياه.

إرشادات إضافية لدور سينما السيارات
يجب على مشغلي دور سينما السيارات القيام بما يلي:


تنظيف وتطهير مناطق العمل باستمرار ،والمناطق كثيفة الحركة ،واألسطح كثيرة المالمسة في المناطق التي يصل إليها
العماال والحضور.



تنظيف دورات المياه كل ساعة خالل العرض ،وضمان توفير إمدادات كافية من مستلزمات التنظيف الصحية (على سبيل
المثال ،صابون ،ورق تواليت ،معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة  60إلى  )%95خالل جميع العروض.

)OHA 2351D ARABIC (9/01/2020

3



تحديد مواقف االنتظار و/أو ترتيب المكان وف ًقا لجميع متطلبات التباعد الجسدي .والتأكد من وجود مسافة ستة ( )6أقدام على
األقل بين الحاضرين الجالسين في سياراتهم لضمان االلتزام بتدابير التباعد الجسدي.



االلتزام بتدابير التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام للشخص الواحد ،باستثناء أنه يمكن ألعضاء نفس المجموعة
الوقوف في صف م ًعا دون البقاء على بُعد مسافة ستة ( )6أقدام .يجب الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين
المجموعات.



في حالة تقديم المأكوالت والمشروبات في المكان ،فيجب تحدد المقاعد وترتيب منطقة الطعام والشراب باستخدام إرشادات
المطاعم والحانات الخاصة بالمرحلة الثانية.

موارد إضافية:


الالفتات والعالمات الممكن وضعها



إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه



إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لإلداريين في الحدائق وأماكن الترفيه

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 .يُرجى االتصال بـ
 Mavel Moralesعلى الرقم  ،1-844-882-7889الهاتف النصي  ،711أو عبر البريد اإللكتروني
.OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us
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