إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول اإلرشادات  -التجمعات

(آخر تحديث في )11-1-2021

في ما يلي إجابات على األسئلة الشائعة حول إرشادات القطاعات للتجمعات الصادرة عن هيئة الصحة في والية أوريغون.
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 األسئلة الشائعة أن تحل محل اإلرشادات ولكن للمساعدة في تفسير تفاصيل اإلرشادات وتكملتها وتوفيرها.
س  :1هل تسمح حدود التجمعات المنزلية واالجتماعية التي تستند إلى مستوى الخطر المحدد للمقاطعة ،بالتجمعات الداخلية
والخارجية في نفس الوقت؟
ج  :1نعم ،إذا كانت هناك تجمعات منزلية أو اجتماعية داخلية وخارجية تحدث في نفس الوقت ،يجب على مستضيف هذه
التجمعات التأكد من أن إجمالي عدد األشخاص ال يزيد على العدد المسموح به في التجمع المنزلي أو االجتماعي الداخلي
بالنسبة لمستوى الخطر المحدد في المقاطعة التي يقع فيها التجمع.
س  :2ما هو حد التجمعات بالنسبة للجنائز؟
ج  :2يُطلب من القائمين على الجنازات التي تقام في المساكن الخاصة اتباع حدود التجمع بالنسبة للتجمعات االجتماعية
والتجمعات المنزلية بنا ًء على مستوى الخطر المحدد في المقاطعة التي يقام فيها الجنازة .يُطلب من القائمين على
الجنازات التي تقام في دار جنازة أو مقبرة اتباع الحد األقصى للسعة المسموح بها للمؤسسات الدينية ودور الجنازات
ومستودعات الجثث والمقابر بنا ًء على مستوى الخطر المحدد في المقاطعة التي يقام فيها الجنازة .
س  :3هل يجب على المدارس من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر اتباع إرشادات التجمعات على مستوى الوالية
الصادرة عن هيئة الصحة في والية أوريغون؟
ج  :3ال .يجب على المدارس اتباع إرشادات استعداد المدارس وسالمة الطالب للعام الدراسي 2020-2021
الصادرة عن إدارة التعليم بوالية أوريغون للمدارس.
س  :4هل يتعين على المؤسسات الدينية ،مثل الكنائس ،اتباع حدود السعة القصوى المحددة؟
ج  :4يُطلب من المؤسسات الدينية بشدة اتباع الحدود القصوى للسعة بنا ًء على مستوى الخطر المحدد في المقاطعة التي تقع
فيها المؤسسة الدينية.
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س  :5ما حدود حجم السعة القصوى واإلرشادات التي يتعين على لقاءات التعافي (مثالً ،مدمنو الكحول مجهولو الهوية)
الذين يلتقون داخل مؤسسات دينية اتباعها؟
ج  :5يتعين على لقاءات التعافي التي تقام داخل المؤسسات الدينية اتباع متطلبات اللقاءات المجتمعية الواردة في
اإلرشادات العامة ألصحاب العمل والمنظمات .بالنسبة لحدود السعة ومستويات الخطر للمقاطعات ،يُرجى الرجوع إلى
مخطط إرشادات مستوى الخطر على مستوى القطاع .
يتعين أيضًا على لقاءات التعافي اتباع إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية
وااللتزام بمسافة األمان البالغة ستة ( )6أقدام بين الحضور والموظفين.
س  :6أي إرشادات تتبعها المؤسسات األخوية بالنسبة لحدود التجمعات؟ هل اجتماع في  Elks Lodgeيعتبر
تجمع اجتماعي؟
ج  :6يعتبر االجتماع في  Elks Lodgeبمثابة تجمع اجتماعي ويجب أن يتبع حدود التجمع االجتماعي لمستوى
الخطر المحدد للمقاطعة حيث توجد المؤسسة األخوية.
إذا كانت أحد المؤسسات األخوية تقدم خدمات األطعمة والمشروبات ،فيتعين عليها أيضًا اتباع إرشادات منشآت تناول
الطعام والمشروبات.
س  :7هل يمكن لشركات مثل شركات اإلنشاءات أو شركات تنظيف المنازل الدخول إلى المنازل؟ إذا كان كذلك ،هل
سيكونون بمثابة جزءٍ من التجمع داخل المنزل؟
ج  :7الشركات التي تحتاج إلى دخول المنازل الستكمال أعمال إصالحات أو التنظيف أو غيرها من الخدمات يمكنها
القيام بذلك .موظفو هذه الشركات الذين يدخلون المنازل ليسوا جز ًءا من التجمع داخل المنزل .يتعين على هذه الشركات
اتباع اإلرشادات العامة ألصحاب العمل والمؤسسات ،و`إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على
مستوى الوالية ،وأي إرشادات أخرى مطبقة صادرة عن هيئة الصحة بوالية أوريغون.
س  :8إذا كنت استخدم مساحة في مؤسسة دينية لشيء ما خالف التجمعات الدينية ،على سبيل
ي اتباع إرشادات هيئة الصحة بوالية أوريغون الخاصة
المثال ،حدث أوركسترا ،هل يجب عل ّ
بالمؤسسات الدينية؟
ج  :8ال .ويجب أن تتبع األنشطة التي تجري في مؤسسة دينية ،وليست خدمات دينية ،توجيهات القطاع لهذا النشاط.
فعلى سبيل المثال ،يجب أن تتبع ممارسات األوركسترا إرشادات منشآت الترفيه الداخلية وفقًا لمستوى الخطر المحدد
للمقاطعة التي تقع فيها المؤسسة الدينية.
س  :10إذا كان لدى أسرتنا أكثر من عدد األشخاص المسموح به بنا ًء على مستوى الخطر المحدد للمكان الذي ُيقام فيه
التجمع ،فهل يمكن لجميع أفراد أسرتنا التجمع مع أسرة أخرى؟
ج  :10ال .ال يُطلب من األسرة المكونة من أكثر من عدد األشخاص المسموح به تقليص عدد أفراد األسرة ولكن ال
يجوز لها التجمع مع آخرين من أسرة أخرى إذا تم تجاوز الحد.
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س  :11ما هو تعريف األسرة؟
ج  :11تعتبر األسرة بمثابة جميع األفراد الذين يعيشون في نفس المسكن الخاص.
س  :12إذا كان يتواجد في منزلي أشخاص ألغراض دينية ،مثل دراسة الكتاب المقدس أو الخدمات الدينية ،فهل يمكنني
اتباع حدود السعة القصوى للمؤسسات الدينية؟
ج  :12ال .يُطلب من القائمين على التجمعات التي تقام في المساكن الخاصة اتباع حدود التجمع للتجمعات االجتماعية
والتجمعات المنزلية بنا ًء على مستوى الخطر المحدد للمقاطعة التي يقام فيها التجمع.
س  :14هل تعتبر المؤسسات األخوية مؤسسات دينية ،وبالتالي يُسمح لها باتباع الحدود السعة القصوى للمؤسسات الدينية؟
ج  :14ال .ال تعتبر المؤسسات األخوية مؤسسات دينية .يجب أن تلتزم التجمعات في هذه المؤسسات بحدود التجمعات
االجتماعية بنا ًء على مستوى الخطر المحدد للمقاطعة التي توجد بها المؤسسة األخوية .باإلضافة إلى ذلك ،يجب على
المؤسسات األخوية االمتثال إلرشادات منشآت تناول الطعام والمشروبات على مستوى القطاع إذا كانت تقدم أطعمة
ومشروبات.
س  :15إذا قمت بحجز إيجار إجازة مثل  AirBnBأو  ،VRBOهل ينطبق حد التجمعات في المنزل؟
ج  :15نعم ،تنطبق حدود التجمع في المنزل على مستوى الخطر المحدد للمقاطعة التي يقع فيها إيجار اإلجازة .يجب
على المستأجرين اتباع إرشادات التجمعات على مستوى القطاع.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات `
أو األفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن
توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  -673-2411971-1أو الهاتف النصي  711أو
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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