إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول إرشادات المرحلة الثانية إلعادة فتح
الوالية
مشغلو منشآت الترفيه الداخلية

والخارجية (تاريخ أخر تحديث )2020-9-2

نظرة عامة
في ما يلي إجابات لألسئلة الشائعة حول إرشادات المرحلة األولى من إعادة الفتح الصادرة عن هيئة صحة أوريغون :مشغلي
منشآت الترفيه الداخلية والخارجية (إرشادات لمنشآت الترفيه الداخلية والخارجية) .توفر هيئة صحة أوريغون هذه األسئلة
الشائعة وقد تقوم بتحديثها بشكل متقطع لمساعدة الجمهور على فهم اإلرشادات والرد على أسئلة أصحاب المصلحة وتوضيح
كيفية تطبيق اإلرشادات في سيناريوهات محددة .ال يُقصد من األسئلة الشائعة أن تحل محل اإلرشادات ولكن للمساعدة في
تفسير وتكملة والمساعدة في ملء تفاصيل اإلرشادات .تنطبق إرشادات منشآت الترفيه الداخلية والخارجية واألسئلة الشائعة فقط
في مقاطعة حصلت على الموافقة لدخول المرحلة الثانية من إعادة الفتح.
س  :1هل يُسمح باستخدام آالت اللعب باستخدام النقود المعدنية وألعاب الليزر في المرحلة الثانية؟
ج  :1نعم .يُرجى الرجوع إلى إرشادات منشآت الترفيه الداخلية والخارجية للتعرف على إجراءات التشغيل والتنظيف
المطلوبة لهذه األنشطة .يرد تفاصيل األنشطة الشائعة المسموح بها في أداة إرشادات إعادة الفتح.
س  :2هل يُسمح بالقالع القابلة للنفخ وصاالت األلعاب الرياضية الداخلية بالعمل في المرحلة الثانية؟
ج  :2ال .ال يُسمح بتشغيل هذه األنواع من منشآت الترفيه في الوقت الحالي .يرد تفاصيل األنشطة الشائعة المسموح بها
في أداة إرشادات إعادة الفتح.
س  :3ما هي متطلبات تنظيف المسرح بين العروض؟
ج  :3يجب 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  (SARS-CoV-2( 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  :4ما هي متطلبات القيام برحلة سياحية في حافلة سياحية؟
ج  :4يجب على منظمي الرحالت السياحية اتباع اإلرشادات المحددة لوكاالت النقل العام وإرشادات المرحلة الثانية
لمنشآت الترفيه الداخلية والخارجية .يجب الحفاظ على مسافة ثالثة أقدام على األقل باستمرار بين الركاب .ويجب الحفاظ
على مسافة ستة ( )6أقدام بين السائق والركاب ،باستثناء أثناء الصعود وعند مساعدة أولئك الذين يستخدمون أجهزة
للمساعدة على الحركة .قد يجلس المشاركين في الرحلة السياحية في نفس المجموعة على مسافة تقل عن ثالثة ( )3أقدام.
يجب على منظمي الرحالت السياحية تنظيف الحافلة كل أربع ساعات وفيما بين المجموعات السياحية ،مع التركيز على
األسطح كثيرة المالمسة .يتعين على السائقين ارتداء أغطية وجه بما يتفق مع إرشادات القناع وواقي الوجه وغطاء
الوجه على مستوى الوالية .يجب على منظمي الرحالت السياحية الحد من السفر غير الضروري وفقًا لألوامر التنفيذية
لحاكمة الوالية.
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س  :5هل يُسمح بعروض الخيول الخارجية خالل المرحلة الثانية؟
ج  :5نعم .يجب على منظمي هذه المناسبات اتباع إرشادات المرحلة الثانية إلعادة الفتح  -مشغلو األماكن ومنظمو
صا في
صا في األماكن الداخلية أو  250شخ ً
المناسبات .ويجب على المنظمين تحديد سعة التجمع بحد أقصى  100شخ ً
صا في األماكن الداخلية والخارجية؛ أو عدد األشخاص ،بما في ذلك
األماكن الخارجية ،بأال يزيد على  250شخ ً
الموظفين ،بنا ًء على تحديد السعة (المساحة المربعة/اإلشغال) ،أيهما أقل ،واالمتثال إلرشادات هيئة صحة أوريغون
الخاصة بالتجمعات.
س  :6هل يُسمح بفتح المتنزهات في المرحلة الثانية؟ ما هي المبادئ التوجيهية لتنظيف متنزه؟
ج  :6نعم ،في حالة االمتثال إلرشادات المرحلة الثانية لمنشآت الترفيه الداخلية والخارجية .ويجب على مشغلي
صا في األماكن الخارجية ،على
صا في األماكن الداخلية أو  250شخ ً
المتنزهات تحديد سعة التجمع بحد أقصى  100شخ ً
صا في األماكن الداخلية والخارجية؛ أو عدد األشخاص ،بما في ذلك الموظفين ،بنا ًء على تحديد
أال يزيد عن  250شخ ً
السعة (المساحة المربعة/اإلشغال) ،أيهما أقل .إلى أقصى حد ممكن ،يتم تشجيع المشغلين على تعيين موظف للترحيب أو
استضافة الضيوف إلدارة تدفق الزائرين ومراقبة التباعد الجسدي أثناء انتظار الضيوف في الطابور والدخول أو الخروج
من المكان .يُرجى الرجوع إلى إرشادات المرحلة الثانية الخاصة بمنشآت الترفيه الداخلية والخارجية لمعرفة متطلبات
التنظيف المحددة.
س  :7هل يعتبر مكان المعرض الفني متحفًا أم مكان للبيع بالتجزئة؟
ج  :7يجب أن تتبع المعارض الفنية اإلرشادات والمتطلبات الخاصة بأماكن البيع بالتجزئة .يجب أن تمتثل المعارض
التي تستضيف األحداث لإلرشادات الخاصة بمشغلي األماكن ومنظمي المناسبات.
صا أو عدد آخر بنا ًء
س  :8إذا كانت دار سينما تحتوي على قاعات متعددة ومنفصلة ،فهل الحد األقصى للسعة ( 100شخ ً
على تحديد السعة) لكل قاعة أو للدار بأكملها؟
ج  :8يجب 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  :9مقاهي النرجيلة مغلقة في الخط األساسي بموجب األمر التنفيذي رقم  27-20الصادر عن حاكمة الوالية .متى
سيسمح بإعادة فتحها؟
ج  :9في هذا الوقت ،غير مسموح باستخدام قضبان األرجيلة في الوالية ،بما في ذلك المقاطعات عند خط القاعدة،
المرحلة  1أو المرحلة .2
س  :10هل يُسمح بتشغيل الزوارق النفاثة خالل المرحلة األساسية أو المرحلة األولى أو المرحلة الثانية؟
ج  :10نعم ،يُسمح بتشغيل الزوارق النفاثة في مقاطعات المرحلة األساسية والمرحلة األولى والمرحلة الثانية .يجب
على العمالء والموظفين االلتزام بمسافة تدابير التباعد الجسدي البالغة ستة ( )6أقدام على األقل من بعضهم البعض في
جميع األوقات واالمتثال إلرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية .في مقاطعات
المرحلة الثانية ،يجوز لمشغلي الزوارق النفاثة استخدام حاجز مادي ،مثل زجاج شبكي (أكريليك) ،بدالً من االلتزام
بمتطلبات مسافة التباعد الجسدي البالغة ستة ( )6أقدام .يجب أن يكون الحاجز غير قابل للنفاذ ،وسهل التنظيف،
وارتفاعه واحد ( )1قدم على األقل من مستوى رأس العمالء الجالسين وعرضه ال يقل عن ثالثة ( )3أقدام أو نفس
عرض المقعد على األقل إذا كان أوسع من ثالثة ( )3أقدام .الزجاج الشبكي (أكريليك) أو الحواجز المادية األخرى
غير النافذة ال تحل محل االمتثال لمتطلبات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه كما هو مبين في إرشادات
األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية.
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س  :11هناك حدود سعة مختلفة لمنشآت الترفيه الداخلية والخارجية .ما هو تعريف "المساحة الخارجية" ألغراض
إرشادات المرحلة الثانية لمشغلي منشآت الترفيه الداخلية والخارجية؟
ج  :11في إرشادات المرحلة الثانية لمشغلي منشآت الترفيه الداخلية والخارجية ،إن "المساحة الخارجية" تعني مساحة
في الهواء الطلق قد يكون لها غطاء مؤقت أو ثابت ،مثل مظلة أو سقف ،طالما أن المساحة بها  %75على األقل من
القدم المربعة من جوانبها مفتوحة لتدفق الهواء.

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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