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 1 :سبتمبر 2020

إرشادات المرحلة الثانية
من إعادة الفتح – المنظمات الترفيهية باألماكن الخارجية المفتوحة
السلطة :األمر التنفيذي رقم ORS 431A.010،ORS 433.443 ،ORS 433.441 ،20-27
قابلية التطبيق :تنطبق هذه اإلرشادات على المنظمات الترفيهية باألماكن الخارجية المفتوحة الموجودة بمقاطعات المرحلة الثانية.
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال ألحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي ،20-27
الفقرة .26

يجب على منظمي الترفيه في األماكن المفتوحة القيام بما يلي:


مراجعة وتطبيق اإلرشادات العامة ألصحاب العمل.



قبل إعادة الفتح بعد اإلغالق الممتد ،يجب التأكد من أن جميع الحدائق والمرافق جاهزة للتشغيل وأن جميع المعدات في حالة
جيدة ،وفقًا لكتيبات الصيانة وأدلة التشغيل المطبقة وإجراءات التشغيل القياسية.



منع المجموعات (مجموعة تضم  10أشخاص أو أقل وصلوا إلى الموقع معًا) من التجمع في مواقف السيارات لفترات أطول
من المعقول السترداد/إرجاع المعدات وإدخال/خروج السيارات.



تعزيز أهمية االلتزام بالتباعد الجسدي بحيث ال يقل عن ستة ( )6أقدام بين المجموعات (مجموعة من  10أشخاص أو أقل
وصلوا إلى الموقع معًا) على مسارات المشي والشواطئ ومنحدرات القوارب من خالل العالمات والتوعية.



التشجيع على االلتزام بتدابير التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين األشخاص من أسر مختلفة في المالعب
المفتوحة ،بما في ذلك المتنزهات المائية.



تشجيع غسل اليدين عند التواجد في المالعب المفتوحة أو وحوله ،بما في ذلك المتنزهات المائية .يُعد معقم اليدين فعّاالً على
األيدي النظيفة .قد يوفر منظمي الترفيه في األماكن المفتوحة معقم اليدين (يحتوي على كحول بنسبة  60إلى )%95
لألشخاص الذين يستخدمون المالعب المفتوحة.



إغالق صناديق الرمل ألنه غير مسموح بها في الوقت الحالي.



تنظيف دورات المياه جيدًا مرتين يوميًا على األقل ،وضمان ،إلى أقصى حد ممكن ،توفر المستلزمات الصحية الكافية
(الصابون ،وورق التواليت ،ومعقم اليدين كحولي بنسبة  60إلى  )%95طوال اليوم .ويجب الحفاظ على مرافق دورات المياه
التي ال يمكن تنظيفها مرتين يوميًا مغلقة أو يجب وضع الفتة تشير إلى أن دورة المياه غير قابلة للتنظيف مرتين يوميًا.



تنظيف وتطهير مناطق العمل ،والمناطق كثيفة المرور ،واألسطح كثيرة المالمسة في كل من المناطق العامة وغير العامة في
الحدائق والمرافق.



وضع الفتات وعالمات واضحة:
 oتبين أعراض كوفيد.19-
والزوار الذين تظهر عليهم أعراض البقاء في المنزل كما
 oتطلب من الموظفين والمتطوعين
ّ
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 oتبين َمن يجب االتصال به في حالة الحصول على المساعدة.


الحفاظ على أي مناطق مشتركة مثل طاوالت النزهات غير الموجودة في السقائف/الهياكل ،والسقائف المخصصة لالستخدام
النهاري ،والمباني المفتوحة للجمهور مرتبة ومنظمة بحيث تكون هناك مسافة تباعد جسدي ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين
األطراف (الكراسي والمقاعد والطاوالت).



زوار مختلف المجموعات.
وضع الفتات وعالمات واضحة لتعزيز متطلبات التباعد الجسدي بين ّ



اتباع إرشادات الرياضات الترفيهية ،إن أمكن.



مراجعة وتطبيق توجيهات استخدام األقنعة وأغطية الوجه في أماكن العمل ،ووسائل النقل العام ،واألماكن العامة .

يجب على وكاالت الترفيه في األماكن المفتوحة ،إلى أقصى حد ممكن ،القيام بما يلي ولكن ليس إلزا ًما:


النظر في إغالق أماكن وقوف السيارات البديلة لتسهيل االلتزام بالتباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين
األطراف.



النظر في فتح مسارات في اتجاه واحد لتقليل المخالطة بين المتنزهين .تعيين مسارات للمشي في اتجاه واحد إلى مناطق
الجذب إذا كان ذلك ممكنًا.



تشجيع الجمهور على زيارة المتنزهات وأماكن الترفيه خالل أوقات االستخدام خارج أوقات الذروة كما تحددها وتنشرها إدارة
المتنزهات أو أماكن الترفيه.



تشجيع الجمهور على زيارة المتنزهات وأماكن الترفيه القريبة من المنزل وتجنب الرحالت الليلية وتقليل السفر خارج
منطقتهم المباشرة للترفيه .وتحذير الجمهور بشكل خاص من عدم السفر خارج منطقتهم إذا كانوا يعيشون في منطقة بها عدد
كبير من حاالت كوفيد 19-المبلغ عنها لمنع األفراد المصابين بفيروس كوفيد 19-الذين ال تظهر عليهم أعراض من نقل
الفيروس عن غير قصد إلى منطقة بها عدد أقل من الحاالت.



النظر في فتح المخيمات الخاصة ومخيمات البلدية والمخيمات المحلية والفدرالية طالما يمكن االلتزام بمتطلبات التباعد
قرارا منفصالً بشأن فتح المخيمات الحكومية اعتمادًا على االستعداد والقدرة
الجسدي .قد تتخذ إدارة متنزهات والية أوريغون
ً
على الحفاظ على متطلبات التباعد الجسدي والتشاور مع الحاكم.



النظر في فتح منتزهات التزلج طالما يمكن االلتزام بمتطلبات
التباعد الجسدي.



الزوار على إحضار الطعام وزجاجات المياه ومستلزمات النظافة (بما في ذلك معقم اليدين) ،وكذلك أخذ القمامة معهم
تشجيع ّ
عند مغادرتهم المكان.



تشجيع الجمهور على االستجمام والترفيه مع أفراد أسرهم بدالً من أولئك الذين في مجموعاتهم االجتماعية الممتدة.



تشجيع الجمهور على االستجمام بأمان وتجنب السفر أو االستجمام في المناطق التي يصعب فيها الحفاظ على مسافة ال تقل
عن ستة ( )6أقدام من اآلخرين غير مجموعتهم.



تعيين موظفين لرصد متطلبات التباعد الجسدي ،وضمان ّأال يزيد عدد المجموعات عن  10أشخاص ،وتوفير التوعية والتشجيع
للزوار لدعم االلتزام.
ّ



توفير محطات غسل اليدين أو معقم اليدين (يحتوي على كحول بنسبة  60إلى  )%95في المناطق المشتركة مثل مناطق
التنزه ،وسقائف االستخدام النهاري ،والمباني المفتوحة للجمهور.



النظر في وضع حواجز بالستيكية أو زجاجية واضحة أمام موظفي الكاشير أو طاوالت مركز الزوار ،أو في أماكن أخرى
والزوار.
حيث يصعب الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي البالغة ستة ( )6أقدام بين الموظفين والمتطوعين
ّ

اإلرشادات الخاصة بالمخيمات الليلية الخارجية:
قد تقدم المخيمات العائلية الليلية الخدمات للعائالت أو البالغين الذين يعيشون في نفس المنزل.


يجب أن تقتصر الوحدات السكنية الفردية أو مأوي المخيمات على أسرة واحدة.

قد تقدم مخيمات الشباب الليلية الخدمات للشباب إذا تم توفير وحدات سكنية فردية أو مآوي المخيمات.
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يجب على المخيمات الليلية القيام بما يلي:


اتباع إرشادات والية أوريغون العامة الخاصة بأصحاب العمل فيما يخص ممارسات التنظيف والتطهير.



اتباع إرشادات مخيمات الطالب الصيفية النهارية لمعرفة:
 oبروتوكوالت الفحص الصحي وخطط إدارة األمراض المعدية.
 oالممارسات الجماعية ألي أنشطة نهارية داخل موقع المخيم لألطفال الذين يحضرون مع والديهم أو األوصياء القانونيين.
 oاألنشطة العائلية ،بما في ذلك متطلبات المجموعات والتباعد الجسدي عند المشاركة في أنشطة المخيم.



قد تشكل العائالت طوعًا مجموعة ثابتة أو مجموعة فردية ال تزيد عن  10أشخاص عند المشاركة في األنشطة وتناول الطعام.
يجب أن تحافظ المجموعات أو المجموعات الفردية على مسافة ستة ( )6أقدام بين بعضهم البعض.



اتباع اإلرشادات الخاصة بالتجمعات على مستوى الوالية و إرشادات المرحلة الثانية الخاصة بمشغلي األماكن ومرافق المناسبات
 ،حسب االقتضاء.



اتباع إرشادات حمامات السباحة بالنسبة لحمامات السباحة داخل المرافق في المقاطعات.



اتباع إرشادات المطاعم والحانات للمرحلة األولى أو المرحلة الثانية ،إذا تم تقديم وجبات الطعام .تعتمد اإلرشادات المتبعة
على المقاطعة التي يتم فيها إقامة المخيمات الليلية.
 oبإمكان المجموعات الثابتة أو المجموعات الفردية التي ال يزيد عدد أفرادها عن  10تناول الطعام على "النمط العائلي"
داخل مجموعتهم .وال يُسمح للمجموعات المتعددة بتناول الطعام معًا.

موارد إضافية:


الالفتات والعالمات الممكن وضعها



توجيهات استخدام األقنعة وأغطية الوجه في أماكن العمل ،ووسائل النقل العام ،واألماكن العامة



اإلرشادات العامة ألصحاب العمل من هيئة صحة أوريغون



إرشادات مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لإلداريين في الحدائق وأماكن الترفيه

إمكانية الوصول إلى المعلومات :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن توفر
هيئة الصحة بوالية أوريغون مستندات بتنسيقات بديلة مثل اللغات األخرى أو المطبوعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل أو التنسيق
الذي تفضله .يُرجى االتصال بـ  Mavel Moralesعلى الرقم  ،-7889882-844-1الهاتف النصي  ،711أو عبر البريد
اإللكتروني OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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