مكتب المدير
كيت براون ،حاكمة الوالية

مخطط إرشادي لمستوى مخاطر القطاع
مخاطر شديدة

مخاطر متوسطة

مخاطر عالية

مخاطر منخفضة

 الحد األقصى  6أشخاص

 الحد األقصى  6أشخاص

 الحد األقصى  8أشخاص

 الحد األقصى  10أشخاص

 الحد الموصى به :أسرتين

 الحد الموصى به :أسرتين

 الحد الموصى به :أسرتين

 الحد الموصى به 4 :أسر

الحد األقصى  8أشخاص

الحد األقصى  10أشخاص

صا
الحد األقصى  12شخ ً

 الحد األقصى  6أشخاص
 الحد الموصى به :أسرتين

 مسموح بتناول الطعام في الداخل
 يُحظر تناول الطعام في الداخل

 يُوصى بشدة بتقديم الوجبات الجاهزة

 يُوصى بشدة بتقديم الوجبات الجاهزة

 السعة في الداخل :يجب أال تتجاوز %25
صا ،أيهما
من السعة القصوى أو  50شخ ً
أقل

 السعة في الخارج :الحد األقصى 50
صا
شخ ً

 مسموح بتناول الطعام في الخارج

 مسموح بتناول الطعام في الخارج

 الجلوس في الخارج :الحد األقصى 6
أشخاص لكل طاولة ،في حدود أسرتين
فقط
 وقت اإلغالق الساعة  11:00ليالً

 السعة في الخارج :الحد األقصى 75
صا
شخ ً
 الجلوس في الداخل والخارج :الحد األقصى
 6أشخاص لكل طاولة ،في حدود أسرتين
فقط
 وقت اإلغالق الساعة  11:00ليالً

 مسموح بتناول الطعام في الداخل

األنشطة
حجم التجمعات المنزلية واالجتماعية  -األماكن الداخلية

حجم التجمعات المنزلية واالجتماعية  -األماكن الخارجية

 مسموح بتناول الطعام في الداخل

 السعة داخل المكان :يجب أال تتجاوز نصف
السعة القصوى أو  100شخص ،أيهما أقل  السعة داخل المكان :يجب أال تتجاوز نصف
السعة القصوى
 الجلوس في الداخل :الحد األقصى 6
 مسموح بتناول الطعام في الخارج
أشخاص لكل طاولة
 السعة في الخارج :الحد األقصى 300
 مسموح بتناول الطعام في الخارج
شخص
 السعة في الخارج :الحد األقصى 150
 الجلوس في الداخل والخارج :الحد األقصى
صا
شخ ً
 8أشخاص لكل طاولة
 الجلوس في الخارج :الحد األقصى 8
 وقت اإلغالق الساعة  12:00منتصف
أشخاص لكل طاولة
الليل
 وقت اإلغالق الساعة  11:00ليالً

منشآت تناول الطعام والمشروبات

ممنوع

السعة :الحد األقصى  %25من السعة أو 50
صا ،أيهما أقل
شخ ً

السعة :الحد األقصى نصف السعة أو 100
شخص ،أيهما أقل

السعة :الحد األقصى نصف السعة

مرافق االستجمام واللياقة البدنية الداخلية
(تشمل الصاالت الرياضية ،واألنشطة الرياضية لطالب
المدارس من مرحلة رياض األطفال حتى الصف الثاني
عشر ،الرياضات الجماعية الداخلية ،مرافق اللياقة البدنية،
الرياضات الترفيهية الداخلية ،حمامات السباحة الداخلية)

ممنوع

السعة :الحد األقصى  %25من السعة أو 50
صا إجماالً ،أيهما أقل
شخ ً

السعة :الحد األقصى نصف السعة أو 100
شخص ،أيهما أقل

السعة :الحد األقصى نصف السعة

مرافق الترفيه الداخلية
(تشمل أحواض السمك ،المسارح الداخلية،
المسارح/الساحات/قاعات الحفالت الموسيقية الداخلية،
الحدائق الداخلية ،المتاحف الداخلية ،األنشطة الترفيهية
الداخلية من أي نوع)

 السعة :الحد األقصى نصف السعة

 السعة :الحد األقصى نصف السعة

 السعة :الحد األقصى  %75من السعة

 السعة :الحد األقصى  %75من السعة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 السعة :الحد األقصى نصف السعة

 السعة :الحد األقصى نصف السعة

 السعة :الحد األقصى  %75من السعة

 السعة :الحد األقصى  %75من السعة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 يُوصى بخدمة التسليم من داخل السيارة

 السعة في الداخل :الحد األقصى  %25من
السعة أو  100شخص ،أيهما أقل

متاجر البيع بالتجزئة
(تشمل أسواق/معارض الشارع ،ومتاجر البقالة ،والمتاجر
الصغيرة ،والصيدليات)

مراكز التسوق/المراكز التجارية الداخلية والخارجية

 السعة في الداخل :الحد األقصى  %25من
صا ،أيهما أقل
السعة أو  150شخ ً

 السعة في الداخل :الحد األقصى نصف
صا ،أيهما أقل
السعة أو  150شخ ً

 السعة في الداخل :الحد األقصى  %75من
السعة

 السعة في الخارج :الحد األقصى 200
شخص

 السعة في الخارج :الحد األقصى 250
صا
شخ ً

 السعة في الخارج :الحد األقصى 300
شخص

يُوصى بالعمل عن بُعد ،إن أمكن

يُوصى بالعمل عن بُعد،
إن أمكن

متاح العمل المكتبي المحدود

المكاتب

صا
الحد األقصى  50شخ ً

صا
الحد األقصى  75شخ ً

صا
الحد األقصى  150شخ ً

الحد األقصى  300شخص

مرافق االستجمام واللياقة البدنية الخارجية
(تشمل الصاالت الرياضية الخارجية ،مرافق اللياقة البدنية
الخارجية ،األنشطة الرياضية المدرسية الخارجية من مرحلة
رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر ،الرياضات
الجماعية الخارجية ،الرياضات الترفيهية الخارجية ،حمامات
السباحة الخارجية ،الحدائق الخارجية ومسارات المشي
لمسافات طويلة** ،والمالعب المكشوفة**)

صا
الحد األقصى  50شخ ً

صا
الحد األقصى  75شخ ً

صا
الحد األقصى  150شخ ً

الحد األقصى  300شخص

مرافق الترفيه الخارجية
(تشمل حدائق الحيوانات ،الحدائق الخارجية ،أحواض السمك
الخارجية ،المسارح/المالعب المكشوفة)

مسموح بها

مسموح بها

مسموح بها

مسموح بها

الخدمات الشخصية

الزيارة في الخارج فقط

مسموح بالزيارة في الداخل والخارج

مسموح بالزيارة في الداخل والخارج

مسموح بالزيارة في الداخل والخارج

الرعاية ال َمديدَة

 السعة في الخارج :الحد األقصى 150
صا
شخ ً
 الموصى به :قصر الخدمات على ساعة
واحدة
 يتطلب العمل عن بُعد ،إن أمكن
 إغالق المكاتب أمام الجمهور ،إن أمكن

المؤسسات الدينية* ،دور الجنائز ،مستودعات الجثث،
المقابر

تاريخ السريان 18 :ديسمبر 2020
السلطة :األمر التنفيذي رقم  ،20-66و ،ORS 443.441و ،ORS 433.443وORS 431A.010
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال إلى أحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي .20-66
مالحظات إضافية:

التعريف:

 تخضع جميع األنشطة إلرشادات أكثر تفصيالً ومتعلقة بالقطاع.

" السعة القصوى" تعني الحد األقصى لإلشغال المسموح به بموجب القانون،
أو إذا كان الحد األقصى لإلشغال غير معروف ،فإن السعة تعادل:

 وفقًا لمزيد من اإلرشادات األكثر تفصيالً والمتعلقة بالقطاع ،يُفترض أن تنطوي جميع األنشطة على استخدام األقنعة ،والحد األدنى
للتباعد االجتماعي ،واألحكام الخاصة بنظافة األيدي وبروتوكوالت التنظيف المحسنة.



بالنسبة إلى  %75من السعة :مسافة  86قد ًما مرب ًعا لكل شخص من المساحة.



بالنسبة إلى نصف السعة :مسافة  120قد ًما مرب ًعا لكل شخص من المساحة.



بالنسبة إلى  %25من السعة :مسافة  240قد ًما مرب ًعا لكل شخص من المساحة.

مالحظة *:حدود السعة الموصى بها للمؤسسات الدينية فقط.
**حدود السعة ال تنطبق على هذا النشاط.

 مالجئ المشردين الجماعية ،برامج الشباب ،رعاية األطفال ،مدارس رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر ،التعليم العالي،
عمليات الخدمة من داخل السيارة والقسم الحالي  1وإعفاءات الرياضيين المحترفين جميعها تعمل وفق اإلرشادات المتعلقة
بالقطاع بالنسبة لجميع مستويات المخاطر.
 ال يُسمح لمقاهي الشيشة ومراكز كبار السن بالعمل بغض النظر عن مستوى المخاطر.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن توفر هيئة الصحة في والية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل ،يُرجى االتصال
بمركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف النصي  ،711أو عبر COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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