إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول إرشادات المرحلة الثانية إلعادة
فتح الوالية
مشغلو األماكن والمناسبات

)تاريخ آخر تحديث (28-8-2020

في ما يلي إجابات لألسئلة الشائعة حول إرشادات المرحلة الثانية إلعادة الفتح  -مشغلو األماكن والمناسبات (إرشادات
األماكن) الصادرة عن هيئة صحة أوريغون .ال تنطبق اإلرشادات وهذه األسئلة الشائعة إال على المؤسسات العاملة في مقاطعة
تم السماح لها بدخول المرحلة الثانية من إعادة الفتح .توفر هيئة الصحة بوالية 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 هذه األسئلة الشائعة أن تحل محل اإلرشادات ولكن الهدف منها
المساعدة في تفسير تفاصيل اإلرشادات وتكون ُمكملةً لها.

عمليات التشغيل
س  :1تقتصر األطراف/المجموعات على عشرة أشخاص .هل هذا هو الحد األقصى للمناسبة داخل المكان ،أم أنه عدد
األشخاص الذين يمكن أن يكونوا في مجموعة واحدة معًا؟
ج  :1قد تستضيف األماكن العديد من األطراف/المجموعات .يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى  10أشخاص فقط في
أو مجموعة واحدة داخل مكان .وال يُسمح لمشغلي األماكن والمناسبات بدمج العديد من األطراف أو المجموعات إلنشا
مكونة من  .10وتُحظر المجموعات التي تضم أكثر من  10أشخاص .السعة القصوى للمكان هي 100
مجموعة ّ
صا في األماكن الداخلية
صا لألماكن الخارجية ،بأال تزيد على  250شخ ً
صا لألماكن الداخلية أو  250شخ ً
شخ ً
والخارجية؛ أو عدد األشخاص ،بما في ذلك الموظفين ،بنا ً على تحديد السعة (المساحة المربعة/اإلشغال) أيهما أقل.
لمزيد من المعلومات ،يُرجى مراجعات إرشادات التجمعات وإرشادات األماكن .
س  :2هل تنطبق إرشادات األماكن على قاعات االجتماعات؟
ج  :2أي قاعة أو غرفة داخل مكان ما تخضع إلرشادات التجمعات وإرشادات األماكن .
س  :3هل ستكون هناك عالمات والفتات متاحة للنشر والتثبيت بحيث يكون هناك تناسق؟
ج  :3نعم .توفر هيئة صحة أوريغون العالمات والالفتات التي تغطي مما يلي :أعراض كوفيد ،19-وتوجيه الموظفين
والحضور/المشاركين الذين يعانون من األعراض البقا في المنزل أو العودة إلى المنزل ،وسرد الجهات الذين يجب
االتصال بهم إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة .ويمكن العثور على العالمات والالفتات من خالل :العالمات والالفتات.
س  :4هل هناك تمويل متاح للمساعدة في الحصول على أنظمة حجز التذاكر أو الحجز عبر اإلنترنت؟
ج  :4ال .ال يتوفر حاليًا تمويل للمساعدة في الحصول على أنظمة حجز التذاكر أو الحجز عبر اإلنترنت.
س  :5هل إرشادات األماكن خاصة بالمناسبات العامة فقط؟ ما اإلرشادات التي ست ُطبق على الحفالت الخاصة؟
ج  :5إرشادات األماكن مخصصة للمناسبات العامة والخاصة .تنطبق هذه اإلرشادات على األماكن ومشغلي المناسبات
الذين يستضيفون أو يسهلون المناسبات في األماكن المغلقة أو المفتوحة ،بما في ذلك المناسبات االجتماعية والترفيهية
والثقافية والمدنية والدينية.
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س  :6العديد من األماكن ال تحتوي على دورات مياه خاصة بها خارج المكان .هل تعتبر دورات المياه المتنقلة دورات
مياه مقبولة؟ هل يمكن للمكان تحديد مجموعة من دورات المياه الخاصة بهذا المستخدم خارج المكان؟
ج  :6نعم .يجوز لألماكن استخدام دورات المياه المتنقلة .ويجب على مشغلي األماكن تعيين عامل نظافة واحد على
األقل مهمته الوحيدة هي تنظيف دورات المياه كل ساعة خالل المناسبة ،وضمان توفر مستلزمات التنظيف الصحية
الكافية (على سبيل المثال ،صابون ،ورق تواليت ،معقم لليدين يحتوي على كحول بنسبة  60إلى  )%95خالل جميع
المناسبات .وهذا يشمل تنظيف دورات المياه المتنقلة.
س  :7هل يجب على مشغلي المكان فحص الحضور أثناء دخولهم لمعرفة ما إذا كان يعانون من أعراض كوفيد 19-قبل
الدخول؟
ج  :7ال ،ال يُطلب من مشغلي المكان فحص الحضور أو المشاركين .ومع ذلك ،يجب على مشغلي المكان وضع
الفتات وعالمات تسرد بوضوح أعراض كوفيد ،19-وتوجيه الموظفين والحضور/المشاركين الذين يعانون من
األعراض البقا في المنزل أو العودة إلى المنزل ،وسرد الجهات الذين يجب االتصال بهم إذا كانوا بحاجة إلى
المساعدة.
س  :8هل هناك توصية محددة لتحسينات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؟ هل هناك دعم مالي لتطوير أنظمة
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إذا كانت تكلفة القيام بذلك باهظة بالنسبة للشركات الصغيرة؟
ج  :8ال .ليس لدى هيئة صحة أوريغون توصيات لتحسين نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهوا ( )HVACوال تتطلب
القيام بذلك .ويجب على مشغلي المكان التأكد من أن أنظمة التهوية تعمل بشكل صحيح .كما يجب على المشغلين زيادة
دوران الهوا قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ واألبواب ،واستخدام المراوح ،أو طرق أخرى .وال يجب على
خطرا على سالمة الموظفين أو الحضور/المشاركين.
المشغلين فتح النوافذ واألبواب إذا كان القيام بذلك يشكل
ً
س  :9هل يُسمح بفتح دور السينما في المرحلة 2؟
ج  :9نعم .تعتبر دور السينما أماكن ويمكن إعادة فتحها خالل المرحلة الثانية باتباع إرشادات لمشغلي األماكن
والمناسبات .
صا أو عدد آخر بنا ًء
س  :10إذا كانت دار سينما تحتوي على قاعات متعددة ومنفصلة ،فهل الحد األقصى للسعة ( 100شخ ً
على تحديد السعة) لكل قاعة أو للدار بأكملها؟
ج  :10يجب على مشغلي دور السينما اتباع إرشادات مشغلي األماكن ومنظمي المناسبات .ويجب على مشغلي دور
السينما فصل جميع المرافق واألنشطة التي تستضيف مناسبات داخلية منفصلة في نفس الوقت وفي نفس المكان .يجب
على الحضور/المشاركين في المناسبات الداخلية المنفصلة في نفس المكان عدم مشاركة المساحة ،بما في ذلك دورات
المياه.
س  :11ما هي متطلبات تنظيف المسرح بين العروض؟
ج  :11يجب على منظمي العروض المسرحية تنظيف وتطهير المناطق كثيفة الحركة واألسطح كثيرة المالمسة في
المسرح  -بما في ذلك المقاعد والطاوالت  -بين العروض .كما يجب على منظمي العروض المسرحية أيضًا تنظيف
دورات المياه جيدًا مرتين يوميًا على األقل ،وضمان ،إلى أقصى حد ممكن ،توفر المستلزمات الصحية الكافية
(الصابون ،وورق التواليت ،ومعقم اليدين) طوال اليوم .واستخدام المطهرات المدرجة في قائمة وكالة حماية البيئة
( )EPAالمعتمدة لفيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة النوع  )2 (SARS-CoV-2الذي
يسبب مرض كوفيد .19-ما من منتج مصنّف لعالج كوفيد 19-حتى اآلن ،ولكن سيكون لدى العديد من المنتجات
فعالية ضد فيروس كورونا البشري إما على الملصق أو وفقًا لمعلوماتها المتاحة على موقعها اإللكتروني.
س  :12كيف يمكننا تحديد ما إذا كانت إرشادات مشغلي األماكن والمناسبات تنطبق بدالً من إرشادات مرافق الترفيه المغلقة
والمفتوحة؟
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ج  :12قد تقع العديد من قطاعات األعمال في أكثر من قطاع ،وفي هذه الحالة قد يلزم االمتثال ألكثر من وثيقة
إرشادات .لفهم وثيقة (وثائق) اإلرشادات األكثر مال مة لقطاعك أو عملك ،يُرجى الرجوع إلى أداة إرشادات إعادة
الفتح .
س  :13ما المعلومات المطلوبة لتعقب المخالطين من مشغلي األماكن والمناسبات؟
ج  :13بالنسبة أليّة مناسبة ،تطلب الصحة العامة من منظمي/مشغلي المناسبة توثيق ما يلي:


اسم المناسبة وتاريخها ووقتها ومكانها



بالنسبة إلى الحضور:


االسم األول واسم العائلة



عنوان المنزل



رقم الهاتف



رقم المقعد أو منطقة الجلوس إذا كانت معروفة

يجب أن تظل هذه المعلومات متاحة لمدة  60يو ًما بعد كل مناسبة.
س َ :14من سيكون له حق الوصول إلى معلومات االتصال التي يجب االحتفاظ بها حول الحضور في المناسبات العامة
والخاصة ،وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات لتعقب المخالطين؟
ج  :14إذا كانت هناك حالة كوفيد 19-إيجابية مرتبطة بمناسبة في مكان ما ،فقد تطلب الصحة العامة أو المحلية أو
الحكومية من منظم/مشغل المناسبة لتقديم معلومات االتصال من أجل تقصي تعقب المخالطين .لن تتم مشاركة معلومات
االتصال إال مع إدارات الصحة العامة بالوالية أو المحلية لالتصال باألشخاص الذين ربما يكونون قد تعرضوا لشخص
أثبتت إصابته بفيروس كوفيد 19-لتقديم التوجيه والدعم .ستتبع أجهزة تتبع المخالطين متطلبات الخصوصية/السرية
المعمول بها والمبادئ التوجيهية الحالية للتقصي .معلومات االتصال التي حصلت عليها وكاالت الصحة العامة ستظل
سرية بموجب قانون الوالية وال يمكن الكشف عنها إال في ظروف محدودة .تعقب المخالطين هو السبب الوحيد الذي
ستطلبه هيئة الصحة العامة بالوالية أو المحلية أو تستخدم المعلومات .قد يقوم منظم/مشغل المناسبة بتدمير المعلومات
بعد  60يو ًما من إقامة المناسبة.
س َ :15من المسؤول عن تطبيق إرشادات المرحلة  2فيما يتعلق باألماكن؟
ج  :15يجب تقديم جميع الشكاوى المتعلقة بإعادة الفتح إلى هيئة السالمة والصحة المهنية في أوريغون ( Oregon
. )OSHAستقوم  Oregon OSHAبالتنسيق مع وكاالت الوالية ومكتب حاكمة الوالية لمتابعة تنفيذ الشكاوى.
س  :16كيف يتم تعريف "المجموعات" في إرشادات مشغلي األماكن والمناسبات؟
مكونة من  10أشخاص أو أقل اختاروا التجمع معًا.
ج  :16المجموعات عبارة عن مجموعات ّ
س  :17هناك حدود سعة مختلفة للمناسبات في األماكن المغلقة واألماكن المفتوحة .ما هو تعريف "المكان المفتوح" في
إرشادات المرحلة الثانية لألماكن ومشغلي المناسبات؟
ج  :17في إرشادات المرحلة الثانية الخاصة باألماكن والمناسبات ،يعني "المكان المفتوح" مساحة في الهوا الطلق قد
يكون لها غطا مؤقت أو ثابت ،مثل المظلة أو السقف ،طالما أن المساحة بها  %75على األقل من المساحة المربعة
لها جوانب مفتوحة لتدفق الهوا .
س  :18هل هناك وقت محدد يلزم فيه دور السينما بالتوقف عن تقديم الطعام والمشروبات الكحولية للعمالء في المقاطعات
المسموح لها بالدخول إلى المرحلة الثانية؟
ج  :18يجب أن ينتهي تقدم جميع أنواع األطعمة والمشروبات الكحولية بحلول الساعة  10:00مسا ً داخل
صاالت السينما.
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التباعد واإلشغال
س  :1بالنسبة للمرافق التي تفصل المساحات بشكل مالئم في جميع أنحاء األرض ،هل يمكن لكل مساحة أن تستوعب
الحد األقصى لعدد األشخاص أثناء االلتزام بمتطلبات اإلرشادات األخرى (على سبيل المثال ،مداخل/مخارج منفصلة
ودورات مياه منفصلة ،مطهر وأحواض غسيل)؟
ج  :1يمكن تطبيق شروط الحد األقصى لإلشغال على كل مرفق/نشاط منفصل ،داخل المكان إذا كان:


يمكن للمكان فصل مرافقه وأنشطته حيث ال يوجد احتكاك بين الحاضرين في المرافق واألنشطة المنفصلة.

 هناك مداخل ومخارج منفصلة ،و


هناك دورات مياه منفصلة.

س  :2ما هي المسافة الموصى بها التي يمكن أن يمكن أن تكون بين الطاوالت ومنطقة تقديم العروض؟ هل سيكون هذا
مختلفًا لألماكن المغلقة عن األماكن المفتوحة؟ هل يجب أن يكون هناك حاجز بين المطرب والجمهور؟
جـ  :2يجب أن تكون مقاعد وطاوالت العمال على بُعد مسافة  12قد ًما على األقل من منطقة تقديم العروض
والمتحدثين ،سوا ٌ أكانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة .وال يُشترط وجود حاجز ولكن يمكن توفير حماية إضافية
وطمأنينة ،خاصةً للمغنيين والمتحدثين الذين قد يرفعون أصواتهم ويستخدمونها لفترات طويلة .يتعين على المؤدين
ارتدا قناع و واقي وجه أو غطا وجه عندما يكونوا في أماكن داخلية وخارجية إذا لم يتم الحفاظ على التباعد الجسدي
بمسافة ستة ( )6أقدام على األقل.
س  :3هل يمكنك التمييز بين حدود "التجمعات" وحدود اإلشغال للمطاعم؟
صا في األماكن الداخلية و250
ج  :3وفقًا إلرشادات المرحلة  ،2يمكن أن يضم المطعم/المكان ما يصل إلى  100شخ ً
صا في األماكن الداخلية والخارجية ،أو عدد األشخاص ،بما في
صا في األماكن الخارجية وأال يزيد على  250شخ ً
شخ ً
ذلك الموظفين ،بنا ً على تحديد السعة (المساحة المربعة/اإلشغال) ،أيهما أقل .يجب تحديد الحد األقصى لإلشغال لكل
منطقة في مكان مغلق ومفتوح يسمح بمسافة التباعد الجسدي التي ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين المجموعات .إذا كان
مشغلي المكان/المناسبة يستضيفون حدثًا فرديًا يتم في أماكن مغلقة ومفتوحة ،فيجب أال يزيد الحد األقصى للسعة على
صا ،بما في ذلك الموظفين.
 250شخ ً

التنظيف والتطهير
س  :1كم عدد محطات غسل اليدين أو تعقيم اليدين المطلوبة؟ هل يعتمد ذلك على عدد الناس؟ وأين يجب وضعها؟
ج  :1ال يوجد رقم محدد مطلوب ،ولكن يجب أن تكون محطات غسل اليدين و/أو تعقيم اليدين متاحة بسهولة للجميع
طوال مدة إقامة المناسبة .ويجب على مشغلي األماكن توفير محطات غسل اليدين أو معقم اليدين (يحتوي على كحول
بنسبة  60إلى  )%95في جميع أنحا المرفق الستخدامها من قبل الموظفين والحضور/المشاركين .وإلى أقصى حد
ممكن ،يجب على مشغلي األماكن توفير معقم اليدين (يحتوي على كحول بنسبة  90إلى  )%95عند المداخل.
س  :2كيف أعرف ما إذا كنت أقوم بالتنظيف والتطهير بالكامل؟
ج 2:تتوفر معلومات محددة حول كيفية تنظيف وتطهير األسطح على الموقع اإللكتروني لمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها من خالل هذا الرابط.
س  :3هل من األفضل استبدال مجففات اليد بمناشف ورقية؟
ج  :3ال توجد بيانات محددة حول ما إذا كانت مجففات اليد تنشر فيروس كورونا المستجد .ومع ذلك ،من وجهة نظر
النظافة ،يعتقد أن المناشف الورقية أفضل من مجففات اليد .وعلى هذا النحو ،حيثما أمكن ،نوصي باستخدام المناشف
الورقية بدالً من مجففات اليد.
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أماكن العبادة
س  :1ما هي اإلرشادات المناسبة بشأن استراتيجيات الجلوس الفعّالة ،والتباعد ،والمصافحة ،والتباعد الجسدي
صا لتلبية احتياجات التجمعات الدينية؟
المصمم خصي ً
ج  :1ال يُنصح بالمصافحة والعناق واالتصال الجسدي اآلخر ألي تجمع إال في المنزل .وتعد أفضل طريقة للحماية من
كبيرا في
انتشار كوفيد 19-هي االلتزام بالتباعد الجسدي عن أفراد خارج أسرتك .نحن نتفهم أن هذا يمثل تحديًا ً
المجتمعات حيث يشكل االتصال الجسدي والتحيات جز ً ا من الثقافة.
بالنسبة للجلوس ،قد تتضمن استراتيجيات دعم التباعد إزالة الكراسي لزيادة المسافات بين المجموعات .أما بالنسبة
للمباني ذات ترتيبات المقاعد الثابتة مثل المقاعد ،فإن منع صف واستخدام صف آخر أو استخدام شريط لتمييز التباعد
الجسدي المناسب يعد أيضًا استراتيجية فعالة.
س  :2هل يجب اتخاذ أي احتياطات خاصة للغناء أو العروض الموسيقية من خدماتنا؟
جـ  :2ارتبط الغنا في كورال باالنتشار الواسع لفيروس كوفيد ،19-ألن الغنا بصوت قوي من المرجح أن يؤدي إلى
إخراج رذاذ معدي محتمل من الحلق .وقد يؤدي العزف باستخدام آالت النفخ النحاسية أو الخشبية إلى مخاطر مماثلة.
يتعين ارتدا األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه عند الغنا أو العزف على اآلالت الموسيقية في األماكن الداخلية.
يتعين ارتدا األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه أيضًا في األماكن الخارجية إذا لم يتم الحفاظ على تباعد جسدي
بمسافة ستة ( )6أقدام على األقل.


النظر في إلغا الغنا في كورال وعروض الفرق.



في حالة العروض الموسيقية:


يجب على الموسيقيين إحضار أدواتهم الخاصة وتطهيرها بعد كل استخدام.



ضمان وجود مسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين جميع الموسيقيين.



االمتناع عن استخدام الميكروفونات المشتركة كلما أمكن ذلك .تطهير الميكروفونات بعد كل استخدام.

س  :3هل توصياتهم لكيفية المشاركة بأمان في عناصر قدّاس التناول؟
ج  :3إذا تم تقديم قدّاس التناول ،فيجب على الشخص الذي يعد قدّاس التناول قبل الخدمة غسل يديه بالما الدافئ
والصابون لمدة  20ثانية على األقل قبل بد التحضير.


يتعين على وزرا المناولة ارتدا قناع وجه أو واقي وجه أو غطا وجه أثنا توزيع المناوالت .وينبغي على
جميع كهنة قداس التناول أن يغسلوا أيديهم بالما والصابون أو أن يستخدموا مطهر األيدي بعد ارتدا القناع
وقبل توزيع المناوالت مباشرةً.



يجب على الكهنة محاولة تجنب لمس أيدي المتنا ِولين أثنا توزيع التناول.



ال ينصح باستخدام كوب التناول المشترك .إذا كان ال يمكن إلغا توزيع التناول من الكوب ،فيجب النظر في
توزيع التناول في أكواب منفصلة من طبق ،مع ضرورة االلتزام بالتباعد بحيث يمكن للمتناولين اختيار
الكوب دون لمس اآلخرين.



يُنصح المتناولون بااللتزام بمسافة التباعد الجسدي التي ال تقل عن ستة أقدام .ويجب النظر في وضع عالمات
على المناطق ذات الصلة على األرض لتسهيل هذه الممارسة.

س  :4هل هناك إرشادات حول كيفية تعقيم المباني قبل وبعد المناسبة؟
ج  :4يُرجى الرجوع إلى إرشادات توصيات التنظيف العامة هنا.
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س  :5بالنسبة إلى المجتمعات الدينية التي لديها أفراد أمن ،هل سيكون األمن مطلوبًا لفحص األشخاص بحثًا عن المرض
عند إعادة فتح الخدمات؟ إذا كان األمر كذلك ،فمن سيقدم هذا التدريب؟
ج  :5ال يطلب من المجتمعات الدينية القيام بالفحص .ومع ذلك ،فإن الالفتات مطلوبة لتذكير الناس بالبقا في منازلهم
إذا كانوا مرضى بأعراض مرتبطة بفيروس كوفيد 19-و/أو إذا تم اعتبارهم جز ً ا من الفئات الذين تم تحديدهم على
أنهم معرضون بشكل خاص لإلصابة بفيروس كوفيد.19-
س  :6إذا تمت إعادة فتح الخدمات ،ورفض األعضاء األكثر عرضةً لإلصابة (الذين يعانون من أمراض كامنة ،وما إلى
ذلك) البقاء بعيدًا ،فماذا نفعل؟
ج  :6يجب تشجيع األفراد الذين يعتبرون أكثر عرضةً لإلصابة بفيروس كوفيد 19-على البقا في المنزل للمشاركة
في الخدمات ،إن أمكن .ويجب النظر في توصية األعضا األكثر عرضةً لإلصابة بأن يستخدموا خدمات البث عبر
اإلنترنت أو محادثات الفيديو من المنزل إذا كانت لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات .وإذا وصل األفراد إلى
الخدمات ،فيجب تشجيعهم بشدة على ارتدا قناع أو واقي وجه أو أغطية الوجه وااللتزام بالتباعد الجسدي في جميع
األوقات
س  :7هل سيكون هناك/هل هناك إرشادات مستمرة للمناسبات الكبرى (حفالت الزفاف ،الجنازات ،قدوم مولود جديد،
بلوغ سن الرشد ،وما إلى ذلك) خالل خطة إعادة الفتح؟
ج  :7لكل مناسبة دينية ممارسات فريدة بالنسبة إلى المناسبات الكبرى .وفي حين أننا لسنا قادرين على تقديم إرشادات
تفصيلية لهم جميعًا ،فإننا نشجع باتباع نفس المبادئ المشتركة والتي تتضمن التباعد الجسدي ،وغسل اليدين القوي،
واستخدام أغطية الوجه ،عند االقتضا .
س  :8أين يمكننا العثور على اإلرشادات الخاصة بتجمعات األطفال ،ودروس األطفال أثناء الخدمات ،والمعسكرات
الصيفية ،وما إلى ذلك؟
ج  :8يُرجى استخدام إرشادات معسكرات الطالب الصيفية النهارية.
يجب أن تتبع فصول األطفال أو البرامج األخرى التي يمكن اعتبارها رعاية أطفال إرشادات رعاية األطفال فقط إذا
تمت الموافقة على عملها كطوارئ رعاية لألطفال.
س " :9الفُسحة المقدّسة" هو منطقة مقدسة منفصلة لغرض ديني محدد ،مثل المعابد .بالنسبة للمجتمعات التي تكون
فيها "الفُسحة المقدّسة" مهمة ،ما هي المبادئ التوجيهية للسماح لشخص ما بالدخول إلى تلك المساحة ألغراض
محددة؟ بينما قد تكون التجمعات في الخارج ،فماذا عن المزيد من الممارسات الفردية في األماكن المشتركة؟
ج  :9نحن نتفهم أن كل مناسبة دينية فريدة من نوعها مع العديد من الممارسات والطقوس واالحتفاالت التي ال تتناسب
بسهولة مع اإلرشادات الرسمية المقدمة .بالنسبة لهذه لألحداث ،يتعين الحفاظ على تباعد جسدي وممارسة الغسيل
كثيرا ويتطلب استخدام قناعات وواقيات وجه
المستمر لأليدي وضمان التنظيف المستمر لألسطح التي يتم مالمستها
ً
وأغطية وجه .لمزيد من المعلومات حول غسل اليدين وأغطية الوجه وممارسات التنظيف ،يُرجى زيارة موقعنا
اإللكتروني هنا.

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