إدارة الصحة العامة
كيت براون ،حاكمة الوالية

800 NE Oregon
Portland OR 97232
COVID.19@dhsoha.state.or.us
healthoregon.org/coronavirus

آخر تحديث 1:يوليو 2020

إرشادات إعادة الفتح على مستوى الوالية – وكاالت النقل
السلطة :األمر التنفيذي رقم ORS 431A.010.، ORS 433.443، ORS 443.441،20-27
قابلية التطبيق :تنطبق هذه اإلرشادات على وكاالت النقل العامة وعلى مقدمي الخدمات على مستوى الوالية.
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال ألحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي ،27-20
الفقرة .26
يجب على وكاالت النقل العام القيام بما يلي:


مراجعة وتطبيق اإلرشادات العامة ألصحاب العمل .



مطالبة الر ّكاب بالتباعد الجسدي مسافة ال تقل عن ثالثة ( )3أقدام.



االلتزام بالتباعد الجسدي بين السائق والر ّكاب بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام (باستثناء أثناء الصعود ومساعدة أولئك الذين
يستخدمون أجهزة تنقل)؛ وتعزيز هذا المطلب من خالل تطويق المقاعد حسب االقتضاء.



ّ
لحث الر ّكاب على
استخدام األقسام المادية أو اإلشارات المرئية (مثل شارات األرضيات ،أو الشريط الملون ،أو الالفتات)
عدم الوقوف والجلوس على بُعد ثالثة ( )3أقدام من الر ّكاب اآلخرين ،وفي خالل مسافة ستة ( )6أقدام من السائقين وموظفي
وسائل النقل اآلخرين في الحافلة/القطار.



تحديد الحد األقصى لإلشغال لكل حافلة ونشر تعليمات بذلك.



بالنسبة ألنظمة السكك الحديدية ،يجب نشر الحد األقصى لإلشغال لكل عربة قطار باستخدام الفتات واضحة وموضحة بشكل
بارز .اإلعالن شفهيًا حول الحد األقصى لإلشغال قبل وبعد كل محطة.



وضع الفتات وعالمات واضحة ،بأكثر من لغة( ،متوفرة على  )healthoregon.org/coronavirusفي
المحطات/مراكز وسائل النقل العام تبين أعراض كوفيد ،19-وتطلب من الركاب الذين يعانون من أعراض البقاء في المنزل
وتبين َمن يجب االتصال به إذا احتاجوا إلى المساعدة .إذا كان هناك شخص يعاني من أعراض وعليه استخدام وسائل النقل
العام ،فرجا ًء استخدام وسائل النقل البديلة ،إذا كانت متاحةً.



مراجعة وتطبيق إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه.



مطهرا يدويًا يحتوي على كحول بنسبة  %60 - 95لموظفي وسائل النقل
توفير الماء النظيف والصابون ،ومواد التجفيف ،أو
ً
العام في مواقع عملهم.



تنظيف الحافالت/القطارات ومحطات التوقف بشكل متكرر .إجراء عمليات تنظيف مستهدفة كل أربع ( )4ساعاتٍ ،مع
التركيز على تطهير األسطح كثيرة المالمسة في الحافلة/القطار وفي المحطات.

إلى أقصى حد ممكن ،يجب على وكاالت النقل ،ولكن ليس إلزا ًما عليها ،القيام بما يلي:


تنفيذ تدفق حركة المرور في اتجاه واحد مع الصعود من الباب األمامي والنزول من الباب الخلفي.



استخدم الالفتات في المحطات المزدحمة للتشجيع على االلتزام بمسافة التباعد الجسدي أثناء انتظار الحافلة/القطار.
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تركيب أجهزة تطهير وتعقيم اليدين تحتوي على كحول بنسبة  60إلى  %95في كل حافلة/قطار قدر اإلمكان.



النظر في تركيب حواجز بالستيكية واضحة بين السائق والر ّكاب عندما ال يمكن الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة ()6
أقدام.



وضع سياسة وممارسة لتوفير وسائل نقل بديلة للراكبين المرضى والمرضى الذين يحتاجون إلى وسائل النقل للحصول على
رعاية طبية تحد من التعرض المحتمل لموظفي وسائل النقل وغيرهم من أفراد الجمهور.

موارد إضافية:


إرشادات هيئة الصحة بوالية أوريغون للجمهور العام



اإلرشادات العامة ألصحاب العمل من هيئة صحة أوريغون



إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه

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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