مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الوالية

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

تاريخ آخر تحديث 18 :أغسطس 2020

إرشادات إعادة الفتح على مستوى الوالية —
الرياضات االحترافية ،عودة محدودة للعب
السلطة :األمر التنفيذي رقم  ،20-27و ،ORS 443.441و ،ORS 433.443وORS 431A.010
اإلنفاذ :إلى الحد الذي يتطلب فيه هذا التوجيه االمتثال ألحكام معينة،
فإنه قابل للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي رقم  ،27-20الفقرة .26

قابلية التطبيق :تنطبق هذه اإلرشادات على ممارسة الرياضات االحترافية والتدريب ولعب رياضات محددة على مستوى الوالية.
يجب على الرياضيين/الفرق الرياضية الموجودة خارج والية أوريغون والتي تسافر إلى والية أوريغون من أجل لعب المباريات اتباع
اإلرشادات الموضحة في هذا المستند.

الرياضات االحترافية:
يجب أن تقدم الفرق الرياضية االحترافية التي ترغب في اللعب في والية أوريغون بروتوكوالت إلى هيئة صحة أوريغون ()OHA
ومكتب حاكمة الوالية لضمان توافق التدريب والمنافسة واللعب مع جميع إرشادات الصحة العامة ومتطلبات المرحلة التي تدخلها
المقاطعة إلعادة الفتح .ال يمكن استئناف التدريب والمنافسة واللعب حتى تتم مراجعة البروتوكوالت والموافقة عليها من قبل مكتب
حاكمة الوالية وهيئة صحة أوريغون.
تُستثنى الرياضات االحترافية التي تُمارس وتُلعب داخل والية أوريغون من االلتزام بجميع إرشادات الرياضات األخرى الصادرة،
ويُتوقع من الفرق الرياضية المحترفة االلتزام بالمعايير التي وضعها كل من مسؤولي الدوريات حول الممارسة واللعب وتتبع المخالطين
وإجراء االختبار والحجر الصحي وأي مجال آخر قابل للتطبيق ،بما في ذلك البروتوكوالت المعتمدة من قبل هيئة صحة أوريغون
ومكتب حاكمة الوالية .يجب أن تمتثل الرياضات االحترافية التي تُلعب في والية أوريغون لـ إرشادات المرحلة الثانية إلعادة فتح
الوالية الخاصة بهيئة صحة أوريغون – مشغلي األماكن ومنظمي الفعاليات.

موارد إضافية:


الالفتات والعالمات الممكن وضعها



إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية



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
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