إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول إرشادات إعادة فتح الوالية
التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة
(تم التحديث في ) 8-20-2020
فيما يلي إجابات على األسئلة الشائعة حول إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة على مستوى الوالية
الخاصة بهيئة صحة أوريغون .توفر هيئة صحة أوريغون هذه األسئلة الشائعة لمساعدة الجمهور على فهم اإلرشادات والرد
على أسئلة أصحاب المصلحة وتوضيح كيفية تطبيق اإلرشادات في سيناريوهات محددة .قد يتم تحديث هذه األسئلة الشائعة
بشكل متقطع .ال يُقصد من األسئلة الشائعة أن تحل محل اإلرشادات ولكن للمساعدة في تفسير تفاصيل اإلرشادات وتكملتها
وتوفيرها.
س  :1هل يمكنكم من فضلكم تقديم تفسير أو إرشاد حول ما يمكن اعتباره ‘تجمع مدني’؟
ج  :1التجمع المدني عبارة عن مجموعة من الناس يأتون معًا لتناول موضوع ذي اهتمام عام ،مثل مجلس المدرسة أو
اجتماع في قاعة المدينة.
س  :2إذا كان المكان به مساحات داخلية وخارجية ،هل يمكن أن يكون هناك تجمعات عديدة في كال المساحتين بحد أقصى
لعدد األشخاص لكل تجمع؟
ج  :2يمكن تطبيق الحد األقصى لحد اإلشغال على كل مساحة مستقلة إذا:

 كان الحضور في المساحات المستقلة ال يتواصلون ،بما في ذلك عدم توافر حمامات مشتركة؛ و


كان هناك مداخل ومخارج مستقلة لكل تجمع.

س  :3ما اإلرشادات الخاصة باالحتجاجات؟
ج  :3االحتجاجات عبارة عن تجمعات مدنية ويجب أن تتبع الحد األقصى لسعة التجمعات للمرحلة التي تقع ضمنها
المقاطعة.
س  :4ما اإلرشادات الخاصة بجوالت تذوق النبيذ في األماكن الخارجية حيث تمشي مجموعة من الناس إلى شركات
مختلفة؟
ج  :4عندما تكون في جوالت تذوق النبيذ ،يجب على المشاركين اتباع إرشادات التجمعات ،واللقاءات االجتماعية في
األماكن المغلقة على مستوى الوالية .إذا دخل المشاركون شركات لديها إرشادات مطبقة لهيئة صحة أوريغون (على
سبيل المثال المطاعم أو متاجر التجزئة) ،يجب عليهم اتباع اإلرشادات التي تنطبق على هذه الشركة.
صا
س  :5هل حد التجمعات لخمسين شخص في األماكن الداخلية وخمسين شخص في األماكن الخارجية يعني خمسين شخ ً
في المجمل؟
ج  :5إذا حدث تجمعان مستقالن في نفس الوقت ،أحدهما داخلي واآلخر خارجي ،فيمكن لكل تجمع أن يكون به حتى
صا .يجب أال يكون هناك تقارب بين الحضور في التجمعات المستقلة ،بما في ذلك الحمامات المشتركة ويجب
 50شخ ً
عليهم استخدام مداخل ومخارج مستقلة.
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صا في كل مساحة في أي
إذا كان هناك حدث معين به مرافق داخلية وخارجية ،فيجب أال يكون هناك أكثر من  50شخ ً
وقت محدد.
س  :6ما هو الحد األقصى للتجمعات بالنسبة للجنائز؟
صا في
صا في األماكن الداخلية و 50شخ ً
ج  :6في المرحلة  ،1يكون الحد األقصى لإلشغال بالنسبة للتجمعات  50شخ ً
صا في األماكن الداخلية
األماكن الخارجية .في المرحلة  ،2يكون الحد األقصى لإلشغال بالنسبة للتجمعات  50شخ ً
صا في األماكن الخارجية .في المرحلة 2ـ إذا حدثت الجنازة في مكان أو مساحة حدث (ويتم فيها تقديم
و 100شخ ً
أطعمة وتشارك في المنشآت ،إلخ) ،ستنطبق إرشادات المكان والحدث الخاصة بالمرحلة ( 2والسماح لما يصل إلى
صا في المجمل).
صا في األماكن الخارجيةـ ولكن أال يزيد على  250شخ ً
 100شخص في األماكن الداخلية و 250شخ ً
صأ في األماكن الخارجية ،ولكن
صا في األماكن الداخلية و 250شخ ً
س  :7األماكن في المرحلة  2تسمح بوجود  100شخ ً
صا في األماكن
صا في األماكن الداخلية و 100شخ ً
يجب أيضًأ أن تتبع أمر التجمعات ،وهو عبارة عن  50شخ ً
الخارجية .هل يمكنكم التوضيح؟
ج  :7الحد األقصى لإلشغال الموصوف في إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة ال تنطبق
على التجمعات أو اللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة التي تحدث في موقع مغطى من خالل إرشادات هيئة صحة
أوريغون المحددة حسب القطاع ،ألن هذه المواقع لديها الحد األقصى لإلشغال الخاص بها وقيود أخرى .قطاعات معينة
تنطبق عليها إرشادات هيئة صحة أوريغون تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،األماكن والمطاعم والبارات ومواقع
التجزئة ومنشآت الترفيه الداخلية والخارجية والمؤسسات المتعلقة باللياقة ومؤسسات التعليم العالي والمدارس وبرامج
رعاية األطفال.
س  :8هل تعتبر حفالت الزفاف لقاءات اجتماعية في أماكن مغلقة أو تجمعات؟
عقد
ج  :8تعتبر حفالت الزفاف تجمعات ويجب أن تتبع الحد األقصى لحد التجمع للمرحلة المعتمدة لها المقاطعة .إذا ُ
حفل الزفاف في مكان في مقاطعة في المرحلة  ،2من ثم يجب أن يتبع حفل الزفاف إرشادات مشغلي المكان والحدث
في المرحلة  2.في المرحلة  ،1يجب أن تتبع حفالت الزفاف إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن
المغلقة.
س  :9هل يجب على المدارس اتباع إرشادات تجمعات هيئة صحة أوريغون؟
ج  :9ال .يجب أن تتبع المدارس إرشادات المدارس الجاهزة والمتعلمين اآلمنين للعام الدراسي  2020-21التابعة
إلدارة التعليم في والية أوريغون.
س  :10هل يجب على الكنائس اتباع إرشادات التجمع بالنسبة للخدمات الدورية أو هل بإمكانهم اتباع إرشادات األماكن
واألحداث؟
ج  :10يجب على الكنائس التي تقع في مقاطعات المرحلة  1اتباع إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية الداخلية
على مستوى الوالية للخدمات الدورية .يجوز للكنائس التي تقع في مقاطعات المرحلة  2اتباع إرشادات مشغلي
األماكن واألحداث في المرحلة  2للخدمات الدورية.
س  :11ما اإلرشادات التي ينبغي على اجتماعات تعافي األقران (مثل مدمني الكحول المجهولين) اتباعها في المرحلة 1
والمرحلة 2؟
ج  :11يجب أن تتبع اجتماعات تعافي األقران مجموعتين من اإلرشادات:
 .1إرشادات القطاع الخاصة بهيئة صحة أوريغون ،إذا كانت مطبقة ،بنا ًء على مكان االجتماع .على سبيل المثال،
االجتماعات التي تتم في منزل شخص ما يجب أن تتبع إرشادات اللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة .يجب
أن تتبع االجتماعات التي تتم في الكنائس إرشادات التجمعات في المرحلة  1وإرشادات المكان والحدث في
المرحلة  .2يمكنك العثور على الئحة من قطاعات مختلفة يمكن أن تأتي المواقع تحتها هنا.
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إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة على مستوى الوالية.

س  :12هل يتعين على مشغلي غرف األلعاب ،مثل البوكر والبانكو والبينجو اتباع إرشادات التجمع أو هل هذه لقاءات
اجتماعية في أماكن مغلقة؟
`
ج  :12إذا كان مشغل غرفة ألعاب ينظم ألعاب بوكر أو بانكو أو بينجو ،فلن يتم اعتبار ذلك لقاءات اجتماعية في أماكن
مغلقة .لذلك ،ستنطبق إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في األماكن المغلقة على مستوى الوالية .بالنسبة
لغرف البطاقات غير القبلية في مقاطعة المرحلة  2الموجودة في المكان أو المطعم أو البار ،على سبيل المثال ،ستنطبق
إرشادات القطاع المعين.
س  :13أي إرشادات تتبعها المؤسسات األخوية بالنسبة لحدود التجمعات؟ هل عقد اجتماع في نزل  Elksيعتبر لقاء
اجتماعي في مكان داخلي؟
ج  :13االجتماع في نزل  Elksال يعتبر لقاء اجتماعي في مكان مغلق ويجب أن يتبع الحد األقصى لإلشغال المحدد
في إرشادات التجمعات واللقاءات االجتماعية في أمكان مغلقة على مستوى الوالية للمقاطعة التي يقع فيها النزل.
إذا كانت المؤسسة األخوية تقدم الطعام والكحوليات ،فيجب أن تتبع إرشادات المطاعم والبارات للمرحلة  1أو المرحلة
 2للمقاطعة التي تقع فيها المؤسسة.
س  :14هناك حد مدرج بالنسبة للقاءات االجتماعية في أماكن مغلقة .هل هناك حد للقاءات االجتماعية في أماكن مغلقة؟
ج  :14مجموعة من األشخاص في مكان خارجي ،ألي غرض ،يعتبر تجمعًا ويجب عليهم اتباع حدود السعة المحددة
في إرشادات التجمعات واللقاءات الداخلية في أماكن مغلقة على مستوى الوالية

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  ،7889-882-844-1الهاتف النصي  ،711أو عبر البريد اإللكتروني
OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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