إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول متطلبات ارتداء الكمامات في أماكن
الرعاية الصحية (تاريخ آخر تحديث 6 :يوليو )2022
في ما يلي إجابات لألسئلة الشائعة حول القاعدة اإلدارية لوالية أوريغون ( )OARرقم  ،1011-019-333متطلبات ارتداء
الكمامات للسيطرة على انتشار كوفيد 19-في أماكن الرعاية الصحية .قد يتم تحديث هذه األسئلة الشائعة بشكل متقطع.
*سؤال جديد أو محدّث
س :هل ُرفعت متطلبات ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية في  11مارس؟
ال ،ال يزال ارتداء الكمامات مطلوبًا في أماكن الرعاية الصحية بموجب القاعدة رقم .OAR 333-019-1011
س :ما الذي يعتبر مكانًا للرعاية الصحية؟
بموجب قاعدة هيئة صحة أوريغون لمتطلبات ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية (،)OAR 333-019-1011
"مكان الرعاية الصحية" يقصد به أي مكان يتم فيه تقديم الرعاية الصحية ،بما في ذلك الرعاية الصحية الجسدية أو
األسنان أو السلوكية ،وتشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي مرفق أو وكالة رعاية صحية مرخصة بموجب الفصل
 441أو  443من  ،ORSمثل المستشفيات ،ومراكز الجراحة المتنقلة ،ومراكز الوالدة ،ومرافق رعاية المرضى
الداخليين الخاصة ،ومرافق الرعاية الحادة طويلة األجل ،ومرافق إعادة التأهيل للمرضى الداخليين ،ومرافق رعاية
المرضى الداخليين ،ومرافق التمريض ،ومرافق المعيشة المساعدة ،والمرافق السكنية ،والمرافق السكنية للصحة السلوكية،
والرعاية الصحية المنزلية ،ودور العجزة ،والصيدليات ،والرعاية المنزلية ،والمركبات أو المواقع المؤقتة حيث يتم تقديم
الرعاية الصحية أو تتعلق بتوفير الرعاية الصحية (على سبيل المثال ،العيادات المتنقلة ،سيارات اإلسعاف ،مركبات النقل
الطبي غير الطارئة ( ،)NEMTوالنقل اآلمن ،والخدمات الطبية في الشوارع) ،ومرافق العيادات الخارجية ،مثل مراكز
غسيل الكلى ،وعيادات مقدمي الرعاية الصحية وعيادات طب األسنان وعيادات الرعاية الصحية السلوكية ومراكز
الرعاية العاجلة ومكاتب االستشارات والمراكز الصحية المدرسية والعيادات التي تقدم الطب التكميلي والبديل مثل الوخز
باإلبر والمعالجة المثلية والمعالجة الطبيعية وتقويم العمود الفقري وطب تقويم العظام وغيرها من المراكز المتخصصة.
سَ :من هم العاملين في مجال الرعاية الصحية؟
وفقًا لقاعدة هيئة صحة أوريغون بشأن متطلبات ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية (OAR 333-019-
أجرا أو ال ،أو يعملون ،أو
 ،)1011فإن مصطلح "العاملين بمجال الرعاية الصحية" يُقصد به األفراد ،الذين يتقاضون ً
يتعلمون ،أو يدرسون ،أو يساعدون ،أو يراقبون ،أو يتطوعون في مرفق رعاية صحية والذين يوفرون رعاية مباشرة
للمرضى أو المقيمين أو الذين من المحتمل تعرضهم بشكل مباشر أو غير مباشر للمرضى أو المقيمين أو مواد ُمعدية،
ويشملون على سبيل المثال ال الحصر أي فرد مرخص له من قِبل مجلس تنظيمي صحي كما هو محدد في ORS
 ،676.160ومقدمي الرعاية غير المرخص لهم ،وأي موظفين عاملين في الخدمات الكتابية والغذائية والبيئية واإلدارية،
وخدمات غسيل المالبس واألمن والهندسة وإدارة المرافق والفواتير ،والطالب ،واألفراد المتطوعين.
س :إذا كان مقدمو الرعاية الصحية يقدمون الرعاية الصحية في مكان ليس مكان رعاية صحية بموجب قاعدة هيئة صحة
أوريغون ،مثل الفصول الدراسية أو الصاالت الرياضية ،فهل يصبح هذا المكان مكان رعاية صحية؟
ال ،إن تعريف مكان الرعاية الصحية واسع ،ولكن كان المقصود منه أن ينطبق على األماكن التي يتم فيها توفير الرعاية
الصحية بشكل روتيني ،أو المواقع المؤقتة مثل العيادات المتنقلة أو سيارات اإلسعاف .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحدد
المؤسسات مناطق أو غرفًا في مرافقها كأماكن رعاية صحية ،وستكون هذه األماكن بمثابة أماكن رعاية صحية بموجب
قاعدة هيئة صحة أوريغون.
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س :بموجب قاعدة هيئة أوريغون الصحية ،هل أماكن الرعاية الصحية تشمل جز ًءا من منشأة رعاية صحية أو عيادة طبية،
أو مبنى يديره مقدم رعاية صحية أو نظام صحي حيث ال يوجد مرضى وال تقدم سبل الرعاية الصحية؟
إذا كان لدى مقدم الرعاية الصحية أو النظام الصحي مبنى قائم بذاته حيث ال يتم تقديم رعاية صحية وال يُسمح للمرضى
بالدخول ،فلن يتم اعتباره مكانًا للرعاية الصحية .وإذا كان هناك جزء من مرفق رعاية صحية أو عيادة طبية ال يتم فيها
تقديم رعاية صحية وال يُسمح للمرضى بالتواجد فيها وتكون منعزلة فعليًا عن المناطق التي يُسمح فيها للمرضى أو يتم
تقديم الرعاية الصحية فيها ،مع وجود جدران من األرض إلى السقف وباب يظل مغلقًا عند عدم استخدامها ،لن يتم اعتبار
سمح لألفراد بالتواجد في هذه المناطق التي ال تقدم فيها الرعاية الصحية بدون
تلك المساحة مكانًا للرعاية الصحية .إذا ُ
ارتداء كمامة أو غطاء للوجه أو واقي للوجه ،فال يزال يتعين عليهم ارتداء كمامة أو غطاء للوجه أو واقي للوجه داخل أي
منطقة بها مكان للرعاية الصحية .قد تختلف قاعدة إدارة السالمة والصحة المهنية بوالية أوريغون لألماكن الخطرة
االستثنائية ) (437-001-0744عن تعريف هيئة صحة أوريغون للرعاية الصحية ،ونشجع أصحاب العمل على تحديد
ما إذا كانت قاعدة إدارة السالمة والصحة المهنية بوالية أوريغون تنطبق.
س :هل يتعين على موظفي الرعاية الصحية الذين يعملون لدى وكاالت الرعاية المنزلية المرخصة ،ووكاالت الرعاية
الصحية المنزلية المرخصة ،ووكاالت رعاية المسنين المرخصة ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه عند تقديم الرعاية في
منزل خاص بفرد؟
نظرا لتضمين وكاالت الرعاية المنزلية ووكاالت الرعاية الصحية المنزلية ووكاالت رعاية المسنين في تعريف
نعمً .
"أماكن الرعاية الصحية" ،يجب على األفراد الذين يعملون في وكاالت الرعاية المنزلية المرخصة ،أو وكاالت الرعاية
الصحية المنزلية المرخصة ،أو وكاالت رعاية المسنين المرخصة ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه عند تقديم الخدمات
إلى المرضى أو العمالء وفقًا لسياسات وكالتهم بغض النظر عن المكان الذي يقدمون فيه الرعاية.
س :إذا كنت أتلقى الرعاية في منزلي الخاص ،من قٍبل فرد يعمل في وكالة رعاية منزلية أو وكالة رعاية صحية منزلية أو
ي ارتداء غطاء الوجه عند قدومه إلى منزلي لتقديم الرعاية؟
وكالة رعاية مسنين ،فهل يتعين عل ّ
إن األمر متروك لكل مريض/عميل ليقرر ما إذا كان يريد ارتداء الكمامة في منزله الخاص ،حتى لو كان يتلقى الرعاية
الصحية في منزله .يجب على المرضى/العمالء الذين يتلقون الرعاية في المنزل ارتداء الكمامات أثناء تلقي الرعاية إذا
كانوا هم أو أي شخص متواجد في منزلهم يعاني من ضعف جهاز المناعة أو ،معرضًا لخطر اإلصابة بمرض شديد ،أو
إذا كان أحد أفراد األسرة لم يتلق آخر جرعة من لقاحات كوفيد .19-يجب على المرضى/العمالء أيضًا ارتداء الكمامات
عندما يُطلب منهم مقدم الرعاية الصحية المتابع لهم ذلك.
س :هل يشمل مكان الرعاية الصحية مراكز كبار أو مرافق معيشية مستقلة؟
ال .ال تعتبر مراكز كبار السن التي ال تقدم خدمات الرعاية الصحية وتعمل بشكل ترفيهي مكانًا للرعاية الصحية .ال تعتبر
مرافق المعيشة المستقلة مكانًا للرعاية الصحية .ويمكن لمالكي ومشغلي هذه األماكن االستمرار في تطبيق وإنفاذ توجيهات
ارتداء الكمامات وغطاء الوجه وواقي ومتطلبات التباعد الجسدي وفقًا لتقديرهم .وعندما يتم تقديم الرعاية في المنزل أو
خدمات الرعاية الصحية المنزلية أو خدمات رعاية المحتضرين في مرافق معيشية مستقلة ،ال يزال يتعين على مقدمي
الخدمة ارتداء كمامة أو غطاء للوجه وفقًا للقاعدة .OAR 333-019-1011
س :هل تشمل أماكن الرعاية الصحية مرافق مثل دور رعاية البالغين؟
بعض المرافق المرخصة من قبل إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون ( )ODHSمستثناة من قاعدة هيئة صحة
أوريغون التي تتطلب ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية ،مثل دور رعاية الكبار ودور رعاية ذوي اإلعاقة
التنموية ودور التدريب السكنية ومرافق التدريب السكنية ،ولكن إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون وضعت
متطلبات الرتداء الكمامات خاصة بها للعديد من هذه األماكن.
لالطالع على متطلبات ارتداء غطاءٍ على الوجه ،تفضل بزيارة https://www.oregon.gov/dhs/COVID-
.19/Pages/LTC-Facilities.aspx
س :هل يشمل مكان الرعاية الصحية قسم الصيدلة في متجر البيع بالتجزئة؟
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"منطقة" الصيدلية هي مكان للرعاية الصحية ولكنها ليست متجر البيع بالتجزئة بأكمله .إذا كانت هناك صيدلية داخل متجر
بيع بالتجزئة ،فإن المناطق التالية المرتبطة بالصيدلية تعتبر مكانًا للرعاية الصحية:


أي منطقة يشارك فيها طاقم الصيدلة في أنشطة الصيدلية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر إعداد الوصفات
الطبية والتفاعل مع المرضى وإعطاء اللقاحات.



أي منطقة ينتظر فيها المرضى التفاعل مع طاقم الصيدلية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االنتظار في
طابور أو في منطقة انتظار مخصصة للصيدلية.



أي منطقة يتفاعل فيها المريض مع طاقم الصيدلية ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر توصيل أو استالم وصفة
طبية أو استشارة الصيدلي.

لمزيد من المعلومات من مجلس الصيدلة في أوريغون حول متطلبات الصيدليات ،انقر هنا.
س :هل الصيدلية ذو "الباب المغلق" ،مثل صيدلية الطلبات بالبريد أو الصيدلية في عيادة ال تخدم أو تتفاعل بشكل مباشر
مع الجمهور أو المرضى ،هي مكان للرعاية الصحية؟
إذا كانت الصيدلية في مبنى مستقل أو عيادة/جناح داخل مبنى ال يتم فيه تقديم الخدمات للجمهور أو المرضى أو التفاعل
معهم بشكل مباشر ،فلن يتم اعتبارها مكانًا للرعاية الصحية.
وإذا كانت الصيدلية موجودة في جزء من مرفق رعاية صحية أو عيادة طبية تمثل مكانًا للرعاية الصحية حيث ال يتم تقديم
الخدمات للجمهور أو المرضى أو التفاعل بشكل مباشر داخل "منطقة" الصيدلية وتم فصلها فعليًا عن المناطق التي يُسمح
فيها للمرضى أو يتم فيها تقديم الرعاية الصحية ،مع وجود جدران من األرض إلى السقف وباب يظل مغلقًا عند عدم
استخدامها ،ولن يتم اعتبار هذه المساحة مكانًا للرعاية الصحية.
س* هل ت ُعتبر طاوالت البيع الخاصة باختصاصيي البصريات في محالت البيع بالتجزئة مكانًا للرعاية الصحية ،وبالتالي
يتعين على اختصاصيي البصريات والعمالء ارتداء الكمامات في هذا المكان؟
ال .ال تُعد طاوالت البيع الخاصة باختصاصيي البصريات في محالت البيع بالتجزئة أماكن رعاية صحية .ومع ذلك ،فإن
عيادات مصححي البصر وأطباء العيون هي أماكن رعاية صحية من ثم تعد الكمامات مطلوبة في هذه األماكن .إذا كانت
طاولة البيع الخاصة باختصاصي بصريات موجودة داخل عيادة طبيب ،فإن الكمامات تعد مطلوبة في الطاولة ألنها تقع
داخل مكان رعاية صحية.
س* هل مرافق خدمة إعادة التأهيل السلوكي ( )BRSالسكنية مطالبة باالمتثال لقاعدة هيئة صحة أوريغون الخاصة بارتداء
الكمامات في مرافق الرعاية الصحية؟
ال ،فإن مرافق خدمة إعادة التأهيل السلوكي السكنية معفاة من االمتثال لقاعدة هيئة صحة أوريغون الخاصة بارتداء
الكمامات في أماكن الرعاية الصحية ،OAR 333-019-1011 ،ألن هذه المرافق مرخصة من قِبل إدارة الخدمات
اإلنسانية بوالية أوريغون ( .)ODHSولدى  ODHSمتطلبات ارتداء الكمامات الخاصة بها .كما تتشابه مرافق خدمة
إعادة التأهيل السلوكي السكنية مع األماكن األخرى المرخصة من ِقبل  ODHSالمعفاة على وجه التحديد بموجب القاعدة.
يجب على مرافق خدمة إعادة التأهيل السلوكي السكنية تنفيذ استراتيجيات محسنة للوقاية من اإلصابة بكوفيد 19-عندما
يكون مستوى انتشار كوفيد 19-في المجتمع متوس ًطا أو عال ًيا ،أو عندما تشير العوامل على مستوى المنشأة إلى زيادة
المخاطر.
مالحظة :تخضع بعض المرافق المرخصة من قِبل  OSHAإلى قاعدة هيئة صحة أوريغون الخاصة بارتداء الكمامات في
أماكن الرعاية الصحية ،مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،مرافق الرعاية ال َمدي َدة ومرافق المعيشة المساعدة.
س :هل مكاتب المستشارين المتخصصين المرخصين في العيادة الخاصة ت ُعتبر أماكن للرعاية الصحية وتخضع لتوجيهات
ارتداء الكمامات لعيادات الرعاية الصحية؟

 3من 6

OHA3898N07062022 ARABIC

نعم .تعتبر األماكن التي يتم فيها تقديم خدمات الصحة السلوكية أماكن للرعاية الصحية.
س :هل مراكز التعافي أو األماكن التي يتم فيها تقديم خدمات الصحة السلوكية ،مثل خدمات االستشارة والعالج ،تعتبر أماكن
للرعاية الصحية؟
نعم ،تعتبر األماكن التي يتم فيها تقديم خدمات الصحة السلوكية أماكن للرعاية الصحية.
س :لماذا تنطبق متطلبات ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية على العديد من أنواع أماكن الرعاية الصحية ،بما في
ذلك أماكن الصحة السلوكية؟
تعتبر الكمامات جز ًءا مه ًما للحد من حاالت انتشار كوفيد 19-ومعدالت دخول المستشفى ومعدالت الوفيات .يتعرض
العاملون في مجال الرعاية الصحية لخطر متزايد من اإلصابة بعدوى كوفيد 19-في حالة مخالطة العديد من األشخاص
على مدار اليوم وإمكانية انتقال المرض بدون ظهور أعراض .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أماكن الرعاية الصحية عبارة عن
أماكن بها أشخاص يعانون من أمراض مزمنة في كثير من األحيان ،بما في ذلك حاالت الصحة السلوكية ،التي تعرضهم
لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة ناجمة عن كوفيد .19-توفر قاعدة هيئة صحة أوريغون حماية واسعة للمرضى
والزوار والموظفين في العديد من أنواع أماكن الرعاية الصحية في الوالية.
ّ
س :إذا كنت أعمل في مرفق معيشة مساعدة مديدة ،فهل يجب علي ارتداء كمامة أثناء العمل؟
نعم .تُعتبر مرافق المعيشة المساعدة ومرافق الرعاية السكنية ومرافق التمريض المرخصة من ِقبل إدارة الخدمات البشرية
بوالية أوريغون أماكن رعاية صحية وتخضع للوائح ارتداء الكمامات.
س :هل ت ُعتبر عيادات العالج بالتدليك مكانًا للرعاية الصحية وتخضع لمتطلبات ارتداء الكمامات؟
على حسب .إن تعريف مكان الرعاية الصحية واسع ،ولكن كان المقصود منه أن ينطبق على األماكن التي يتم فيها توفير
الرعاية الصحية بشكل روتيني ،أو المواقع المؤقتة مثل العيادات المتنقلة أو سيارات اإلسعاف .من المرجح أن تكون بعض
األماكن التي يمارس فيها اختصاصيو التدليك عملهم مرافق رعاية صحية ،وبعضها اآلخر ليس كذلك .على سبيل المثال،
أماكن التدليك التي توجد داخل أماكن رعاية صحية أخرى مثل عيادة طبيب أو عيادة وخز باإلبر ،هي أماكن رعاية
صحية وتخضع لمتطلب ارتداء الكمامات .أما المنتجعات الصحية ،فهي ليست أماكن رعاية صحية ،ومناطق التدليك التي
توجد في المنتجعات الصحية ليست خاضعة لمتطلب ارتداء الكمامات .قد تتطلب ممارسات التدليك غير المطبقة في أماكن
الرعاية الصحية من مقدمي الخدمات والزوار والعمالء ارتداء الكمامات.
س :هل قاعدة ارتداء الكمامة الخاصة بمقدم الرعاية الصحية تنطبق على العيادات البيطرية؟
ال .تنطبق القاعدة على أماكن الرعاية الصحية .إن العيادة البيطرية ليست مكانًا للرعاية الصحية ،وبالتالي ال تنطبق القاعدة
على األطباء البيطريين الذين يقدمون الرعاية للحيوانات في مرافق الرعاية البيطرية.
س :لماذا ترفع هيئة صحة أوريغون متطلبات ارتداء الكمامات في المدارس واألماكن الداخلية العامة وليس في أماكن
الرعاية الصحية؟
أمرا مه ًما في أماكن الرعاية الصحية.
يعد ارتداء الكمامات بشكل عام كجزء من استراتيجيات التخفيف متعددة المراحل ً
يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية لخطر متزايد نتيجة التعرض لعدوى كوفيد 19-بسبب طبيعة عملهم ومكانه.
وغالبًا ما يلتمس األفراد الذين ثبت إصابتهم بعدوى كوفيد 19-أو يشتبه بإصابتهم بالعدوى الرعاية في هذه األماكن.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن أماكن الرعاية الصحية عبارة عن أماكن بها أشخاص يعانون من أمراض مزمنة في كثير من
األحيان تعرضهم لخطر اإلصابة بأمراض أكثر خطورة ناجمة عن كوفيد .19-يحمي ارتداء الكمامات ،جنبًا إلى جنب مع
استراتيجيات التخفيف األخرى ،جميع المرضى ومقدمي الخدمات والموظفين ويدعم حماية المجتمع العام.
س :هل توفر هيئة صحة أوريغون عالمة أو الفتة تشير إلى متطلبات ارتداء الكمامات ألماكن الرعاية الصحية من أجل
تثبيتها في المكان؟
نعم .توفر هيئة صحة أوريغون عالمات والفتات على هذا الرابط.
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س :إذا تلقيت جرعات اللقاح بالكامل والجرعة التنشيطية ،فهل ما زلت مطالبًا بارتداء غطاء للوجه في مكان للرعاية
الصحية؟
نعم.
س :إذا كنتُ أعمل في مركز صحي بمدرسة ،فهل مطلوب مني ارتداء الكمامة بموجب قاعدة هيئة صحة أوريغون؟
نعم .المراكز الصحية في المدارس (كما هي موضحة في القاعدة  OAR 333-028-0200حتى القاعدة 333-028-
والزوار في
 )0250هي أماكن للرعاية الصحية ،وبالتالي فإنه ارتداء الكمامة مطلوبًا لموظفي الرعاية الصحية والمرضى
ّ
هذه األماكن .باإلضافة إلى ذلك ،قد يكون ارتداء الكمامة مطلوبًا وفقًا لقاعدة  OR-OSHAبشأن المخاطر االستثنائية
( )OAR 437-001-0744لتلك الحاالت التي تغطيها القاعدة .توفر هيئة صحة أوريغون هنا الفتة أسفل "الالفتات"
التي قد يتم نشرها في أماكن الرعاية الصحية.
س :إذا كنتُ ممرضة بمدرسة ،أو موظفًا يقدم خدمات تحت إشراف ممرضة بمدرسة ،فهل مطلوب مني ارتداء الكمامة عند
تقديم الخدمات في أماكن الرعاية الصحية بالمدرسة؟
والزوار ارتداء الكمامات في مناطق المدرسة التي
نعم .يُطلب من الممرضات بالمدراس ،وموظفي المدارس ،والطالب،
ّ
تفي بتعريف أماكن الرعاية الصحية بموجب  .)OAR 333-019-1011(6)(dقد يشمل ذلك غرف الرعاية الصحية
بالمدارس ،ومناطق العزل ،وأماكن رعاية الصحة النفسية أو السلوكية ،والمناطق األخرى المخصصة لتقديم الرعاية
الصحية.
س :إذا كنتُ ممرضة بمدرسة ،أو موظفًا يقدم خدمات تحت إشراف ممرضة بمدرسة ،فهل مطلوب مني ارتداء الكمامة عند
تقديم الخدمات في الفصل الدراسي؟
ال تتطلب قاعدة هيئة صحة أوريغون ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية ألن الفصول الدراسية ليست أماكن رعاية
صحية .ال تعد مناطق المدرسة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر الفصول الدراسية والصاالت الرياضية والمالعب
أماكن رعاية صحية .ال يلزم ارتداء الكمامات إال بموجب قاعدة هيئة صحة أوريغون في مناطق بالمدرسة تم تحديدها
صا من قِبل المدرسة كمكان رعاية صحية .ومع ذلك ،توصي هيئة صحة أوريغون مقدمي الرعاية بمراعاة طبيعة
خصي ً
مهمة الرعاية الصحية عند تحديد ما إذا كان يجب عليهم ارتداء الكمامات ،حتى عندما ال يتواجدون في أماكن الرعاية
الصحية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتبنى الحكومة المحلية أو المناطق التعليمية أو مسؤولو المدارس متطلبات ارتداء الكمامات
في مناطق ال تغطيها قواعد هيئة صحة أوريغون ،ويجب على األفراد في هذه المناطق االمتثال للمتطلبات المحلية .قد
يكون أيضًا ارتداء الكمامة مطلوبًا وفقًا لقاعدة  OR-OSHAبشأن المخاطر االستثنائية ()OAR 437-001-0744
لتلك الحاالت التي تغطيها القاعدة.
يجب أن يتعاون مديرو المدارس مع ممرضات المدارس وموظفي الصحة بالمدرسة المناسبين لتحديد مناطق المدرسة التي
تلبي تعريف مكان الرعاية الصحية وفقًا للقاعدة ).OAR 333-019-1011(6)(d
توفر هيئة صحة أوريغون هنا الفتة أسفل "الالفتات" التي قد يتم نشرها في أماكن الرعاية الصحية.
س :هل الكمامات مطلوبة لمقدمي خدمات الصحة النفسية بالمدرسة ،مثل مقدمي الخدمات الصحية المعينين بالمدارس أو
مقدمي الخدمات الصحية المجتمعية الذين يقدمون خدمات الصحة النفسية أو السلوكية في أماكن الرعاية الصحية؟
نعم .يُطلب من مقدمي الخدمات ،والموظفين ،والزوار ،والمرضى ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية .إن
االستشارة األكاديمية ليست رعاية صحية ومكاتب االستشارات األكاديمية ليست أماكن رعاية صحية.
صا من ِقبل لجنة معايير وممارسات المعلمين ( ،)TSPCمثل مستشار مدرسة مرخص من
صا مرخ ً
س :إذا كنتُ شخ ً
 ، TSPCأو أخصائي اجتماعي بمدرسة ،أو اختصاصي نفسي بمدرسة ،فهل المناطق المحددة التي أقدّم فيها الخدمات
تعتبر أماكن رعاية صحية بموجب قاعدة هيئة صحة أوريغون؟
ال ،ما لم تكن الخدمات المقدمة تندرج تحت قاعدة هيئة صحة أوريغون .ال تنطبق قاعدة هيئة صحة أوريغون على
الخدمات األكاديمية .تتطلب قاعدة هيئة صحة أوريغون ارتداء الكمامات في األماكن "حيث يتم تقديم الرعاية الصحية (بما

 5من 6

OHA3898N07062022 ARABIC

في ذلك الرعاية الصحية السلوكية)" ولـ "أي فرد يعمل في مكان رعاية صحية يقدم رعاية مباشرة لمريض أو مقيم ،أو
يتعرض بشكل مباشر/غير مباشر لمرضى أو مقيمين أو مواد ُمعدية".OAR 333-19-1011(6) .
س :هل الكمامات مطلوبة لمقدمي الخدمات الصحية بالمدرسة الذين يقدمون خدمات متخصصة (مثل العالج الطبيعي،
والعالج المهني ،وأمراض النطق واللغة) في أماكن الرعاية الصحية؟
نعم .يُطلب من مقدمي الخدمات الصحية ،والموظفين ،والزوار ،والمرضى ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية.
س :إذا تم تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي ( )AGPفي فصل دراسي ،فهل يُعد الفصل الدراسي من ثم مكان رعاية
صحية؟
ال ،ومع ذلك ،توصي هيئة صحة أوريغون بشدة بإجراء إجراءات توليد الهباء الجوي في غرفة منفصلة ،بعيدًا عن
الطالب والموظفين اآلخرين ،وأن يرتدي مقدمو الخدمات الصحية كمامات عند تنفيذ إجراءات توليد الهباء الجوي .انقر
هنا لمزيد من المعلومات حول العمل مع الطالب ذوي االحتياجات المعقدة والفئات التي تحتاج إلى المخالطة عن قُرب.
س :هل الكمامات مطلوبة لمقدمي خدمات الصحة النفسية العاملين في مرافق اإلصالحيات واألحداث ممن يقدمون خدمات
الصحة النفسية أو السلوكية في أماكن الرعاية الصحية؟
نعم .يُطلب من مقدمي الخدمات ،والموظفين ،والزوار ،والعمالء ،المرضى ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية.
س :إذا كنتُ مقدم خدمات رعاية صحية في مرفق إصالحيات وأحداث ،أو موظفًا يقدم خدمات تحت إشراف مقدم رعاية
ي ارتداء الكمامة عند تقديم الخدمات في وحدة سكنية أو منطقة أخرى في المرفق بخالف أماكن
صحية ،فهل يتعين عل ّ
الرعاية الصحية؟
ال ،عمو ًما .ال تتطلب قاعدة هيئة صحة أوريغون ارتداء الكمامات في الوحدات السكنية ألنها ليست أماكن رعاية صحية.
مناطق مرافق اإلصالحيات واألحداث بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،الوحدات السكنية ،والفصول الدراسية،
والصاالت الرياضية ،والمباني اإلدارية ،والمناطق الخارجية ليست أماكن رعاية صحية ما لم يحدد المرفق المنطقة كمكان
للرعاية الصحية .ال يلزم ارتداء الكمامات إال بموجب قاعدة هيئة صحة أوريغون في مناطق بالمرفق تكون عبارة عن
صا .ومع ذلك،
أماكن للرعاية الصحية مثل العيادات السريرية وفي مناطق مخصصة ألماكن الرعاية الصحية خصو ً
توصي هيئة صحة أوريغون مقدمي الرعاية بمراعاة طبيعة مهمة الرعاية الصحية عند تحديد ما إذا كان يجب عليهم
ارتداء الكمامات ،حتى عندما ال يتواجدون في أماكن الرعاية الصحية عند تقديم الرعاية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تتبنى
الحكومة المحلية أو المناطق التعليمية أو مسؤولو المرفق متطلبات ارتداء الكمامات في مناطق ال تغطيها قواعد هيئة صحة
أوريغون ،ويجب على األفراد في هذه المناطق االمتثال لتلك المتطلبات .قد يكون أيضًا ارتداء الكمامة مطلوبًا وفقًا لقاعدة
 OR-OSHAبشأن المخاطر االستثنائية ألماكن العمل ).(OAR 437-001-0744
س :هل الكمامات مطلوبة في البرامج السكنية المرخصة من قِبل إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون ()ODHS؟
إن بعض المرافق المرخصة من قِبل إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون مستثناة من قاعدة هيئة صحة أوريغون
التي تتطلب ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية ،مثل دور رعاية الكبار ،ومرافق خدمات إعادة تأهيل السلوك،
ودور رعاية األشخاص ذوي إعاقات النمو ،ودور التدريب السكنية ومرافق التدريب السكنية ،ولكن إدارة الخدمات
البشرية في والية أوريغون وضعت متطلبات الرتداء الكمامات خاصة بها للعديد من هذه األماكن .إذا لم يكن المرفق
المرخص من قِبل إدارة الخدمات البشرية في والية أوريغون مستثنى بموجب ) OAR 333-019-1011(4وكان يلبي
تعريف مكان الرعاية الصحية ،فعندئذ يتم تطبيق متطلبات ارتداء الكمامات بخالف ذلك.
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 بوحدة اتصاالت كوفيد 19-على الرقم  ،1-971-673-2411الهاتف النصي ( )TTYعلى الرقم  711أو
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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