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أمر الصحة العامة بإلغاء متطلبات ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية بالمدارس
تبنت هيئة صحة أوريغون ( )OHAقاعدة ارتداء الكمامات في المدارس بشكل دائم في  28يناير  .2022قاعدة OAR 333-019-
 .1015بموجب هذه القاعدة ،يجوز لمدير الصحة العامة بالوالية أو مسؤول الصحة العامة بالوالية إصدار أمر بإلغاء متطلبات ارتداء
الكمامات في المدارس إذا لم تعد هذه المتطلبات ضرورية للسيطرة على انتشار كوفيد.19-
اعتبارا من  11مارس  2022بعد الساعة  11:59ليالً ،لم تعد متطلبات ارتداء الكمامات في المدارس وفقًا للقاعدة OAR 333-
ً
 019-1015سارية .ولم تعد متطلبات ارتداء الكمامات في المدارس ضرورية ألن تأثير كوفيد 19-قد انخفض في والية أوريغون
بعدة طرق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:


انخفض عدد حاالت دخول المستشفى بسبب كوفيد 19-إلى أقل من  300حالة.



اعتبارا من  8مارس  ،2022كان متوسط عدد اإلصابات على مدى  7أيام البالغ  520حالة/اليوم أقل بنسبة  %94من
ً
الذروة البالغة  8209حالة/اليوم في  20يناير؛ كما أنه أقل متوسط لعدد اإلصابات على مدى  7أيام نراه منذ يوليو .2021



اعتبارا من  9مارس  ،2022أكمل  %75.5من األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما أو أكثر والذين يعيشون في والية
ً
مؤخرا من كوفيد 19-خالل
أوريغون سلسلة التطعيم األولية ضد كوفيد 19-باإلضافة إلى المناعة لدى أولئك الذين تعافوا
ً
الزيادات األخيرة بسبب متحوري دلتا وأوميكرون.

توصي هيئة صحة أوريغون األشخاص المعرضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد ودخول المستشفى ،خاصةً في المجتمعات ذات
المستويات المتوسطة أو العالية من انتقال العدوى بحسب المستويات المجتمعية النتشار كوفيد 19-التابعة لمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها ( ،)CDCبمواصلة ارتداء الكمامات في األماكن الداخلية ،بما في ذلك األشخاص:


الذين لم يتلقوا التطعيم ،أو



الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ،أو



الذين يعانون من أمراض مزمنة ،أو



الذين في عمر  65عا ًما أو أكبر ،أو



الذين يعيشون مع أشخاص آخرين معرضين لخطر كبير لإلصابة بمرض شديد.

ستواصل هيئة صحة أوريغون العمل على زيادة الوصول إلى اللقاحات والكمامات عالية الجودة واالختبار والعالج في
المجتمعات المتأثرة بشكل غير متناسب بفيروس كوفيد.19-
ال يوجد في هذا األمر ما يمنع المنطقة التعليمية من مطالبة الموظفين والطالب والمتطوعين والزائرين بارتداء الكمامات .أما األفراد
الذين يرغبون في االستمرار في ارتداء الكمامات للحماية من اإلصابة بعدوى كوفيد ،19-فهم أحرار في القيام بذلك.
تظل متطلبات ارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية بموجب القاعدة  OAR 333-019-1011سارية المفعول.
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بص َيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة باألحرف
إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة الصحة بوالية أوريغون أن توفّر معلومات ِ
الكبيرة أو طريقة برايل لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الناطقين بلغةً أخرى غير اإلنجليزية .تواصل مع وحدة اتصاالت كوفيد19-
على الرقم  ،1-971-673-2411الهاتف النصي  ،711أو عبر
COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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