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إرشادات القطاع  -المؤسسات الدينية ،ودور الجنائز ،ومستودعات الجثث ،والمقابر
السلطة :األمر التنفيذي رقم  ،20-66و ،ORS 433.441و ،ORS 433.443وORS 431A.010
قابلية التطبيق :تنطبق هذه اإلرشادات على المؤسسات الدينية ،ودور الجنائز ،ومستودعات الجثث ،والمقابر.
اإلنفاذ :إلى الحد الذي تتطلب فيه هذه اإلرشادات االمتثال ألحكام معينة ،فإنها قابلة للتنفيذ على النحو المحدد في األمر التنفيذي رقم
 ،20-66الفقرة .10

يُطلب من القائمين على المؤسسات الدينية ودور الجنازات ومستودعات الجثث والمقابر القيام بما يلي:

عام:
•

االمتثال إلى إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية. .

•

االمتثال إلرشادات منشآت تناول األطعمة والمشروبات وفقًا لمستوى المخاطر المحدد في المقاطعة التي توجد فيها المؤسسة
الدينية ودار الجنائز ومستوع الجثث والمقبرة ،إذا كان ذلك قابالً للتطبيق.
▪

في المقاطعات شديدة الخطورة ،يحظر تقديم أي مأكوالت أو مشروبات لتناولها في الموقع ،ما لم تكن جز ًءا ال يتجزأ
من الخدمة الدينية.

يُطلب من القائمين على دور الجنازات ومستودعات الجثث والمقابر القيام بما يلي:

التباعد واإلشغال:
•

تحديد سعة الحضور القصوى بنا ًء على مستوى الخطر المحدد في المقاطعة التي توجد فيها دار الجنائز أو مستودع الجثث أو
المقبرة.

يجب على القائمين على المؤسسات الدينية ،وليس إلزا ًما عليهم ،القيام بما يلي:

التباعد واإلشغال:
•

تحديد السعة القصوى بنا ًء على مستوى الخطر المحدد للمقاطعة التي تقع فيها المؤسسة الدينية.

يُطلب من القائمين على المؤسسات الدينية ودور الجنازات ومستودعات الجثث والمقابر القيام بما يلي:

التباعد واإلشغال:
•

االلتزام بتدابير التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين األشخاص ،باستثناء أنه يمكن ألعضاء نفس األسرة الواحدة
الوقوف معًا ضمن مسافة ستة ( )6أقدام.

•

تحديد إعداد المقاعد وترتيب المكان ووفقًا لجميع متطلبات التباعد الجسدي.
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•

تعيين موظف لمراقبة االلتزام بتدابير التباعد الجسدي لضمان االمتثال لجميع متطلبات التباعد ،بما في ذلك المداخل والمخارج
والحمامات وأي منطقة أخرى قد يتجمع فيها الناس.

•

عدم تجمع األسر معًا أو السماح لهم بمشاركة أماكن الجلوس مع أفراد ليسوا من نفس األسرة.

•

إزالة مناطق المقاعد أو الوقوف أو تقييدها لتسهيل االلتزام بمتطلبات التباعد الجسدي التي ال تقل عن ستة ( )6أقدام بين
األسر.

•

منع األشخاص في مختلف األسر من التجمع/االلتقاء في أي منطقة بالمرفق ،سوا ٌء في األماكن المغلقة أو المفتوحة ،بما في
ذلك مواقف السيارات.

التنظيف والتطهير:
•

تنظيف جميع مناطق أماكن التجمعات جيدًا قبل إعادة الفتح بعد أي إغالق ممتد.

•

تنظيف مكان التج ّمع تما ًما بين المناسبات وفقًا لمتطلبات التنظيف والتطهير.

•

استخدام المطهرات المدرجة في قائمة وكالة حماية البيئة ( )EPAالمعتمدة لفيروس كورونا المرتبط بالمتالزمة التنفسية
الحادة الشديدة النوع  )2 (SARS-CoV-2الذي يسبب فيروس كورونا المستجد.

•

تعيي ن عامل أو عمال نظافة لتنظيف وتطهير مناطق العمل باستمرار ،والمناطق كثيفة الحركة ،واألسطح كثيرة المالمسة في
المناطق التي يصل إليها الع ّمال والحضور/المشاركون.

•

تعيين عامل أو عمال نظافة لتنظيف 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.

يُطلب من القائمين على المؤسسات الدينية ودور الجنازات ومستودعات الجثث والمقابر ،ولكن ليس لزا ًما عليهم،
القيام بما يلي:
•

النظر في أمر البث المباشر للعرض للحضور للحد من حجم التجمعات الشخصية.

•

عند الغناء والعزف على اآلالت الموسيقية ،النظر في نقل العرض إلى األماكن الخارجية.

•

عند العزف على اآلالت النحاسية والخشبية ،النظر في نقل العرض إلى األماكن الخارجية وتغطية اآلالت لمنع قطرات التنفس
من االنتشار عند استخدام اآللة.

•

النظر في استخدام مكبرات الصوت أو غيرها من معدات تحسين الصوت لتقليل الحاجة إلى الصراخ أو زيادة حجم أصوات
فناني العروض.

•

النظر في زيادة مسافة التباعد الجسدي لتكون أكثر من ستة ( )6أقدام بين األفراد في األماكن الخارجية.

موارد إضافية:
•

الالفتات والعالمات الممكن وضعها

•

إرشادات ارتداء األقنعة وواقيات الوجه وأغطية الوجه على مستوى الوالية

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة إلى األفراد 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 .اتصل بمركز
المعلومات الصحية على الرقم  ،1-971-673-2411أو الهاتف النصي  TTYعلى الرقم  ،711أو عبر
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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