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SẮC LỆNH SỐ 20-05
NGHIÊM CẤM TỤ TẬP ĐÔNG NGƯỜI DO ĐỢT BÙNG PHÁT DỊCH VIRÚT CORONA (COVID-19) Ở OREGON
Vào ngày 8 tháng Ba năm 2020, tôi tuyên bố lệnh khẩn cấp theo ORS
401.165 và tiếp theo vì mối đe dọa sức khỏe cộng đồng do vi-rút corona
mới (COVID-19) dễ lây lan.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, căn cứ vào các khuyến nghị của Cơ quan
Y tế Oregon, Bộ Dịch vụ Nhân sinh đã áp đặt các hạn chế và các biện pháp
bảo vệ để giới hạn số lượng khách đến thăm các cơ sở chăm sóc dài hạn,
chỉ nhân viên cần thiết mới được phép đến các cơ sở này. Cơ quan Y tế
Oregon đang thực hiện các biện pháp tương tự tại Bệnh viện Tiểu bang
Oregon và trong các môi trường sức khỏe hành vi khác.
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố rằng
COVID-19 là một đại dịch toàn cầu.
Cho đến ngày hôm nay, có 21 trường hợp nhiễm vi-rút corona được xác
định hoặc có cơ sở xác định ở Oregon và các quan chức y tế công cộng và
tiểu bang đã khuyên rằng loại vi rút này đang lưu hành trong cộng đồng và
họ dự kiến số ca mắc sẽ tăng lên.
COVID-19 lây lan từ người sang người qua ho và hắt hơi, tiếp xúc cá nhân
gần gũi, chẳng hạn như chạm tay hoặc bắt tay, hoặc chạm vào một vật
hoặc bề mặt có vi rút và sau đó chạm vào miệng, mũi hoặc mắt của quý vị.
Các triệu chứng là sốt, ho và khó thở.
Phù hợp với các chiến lược giảm thiểu lây nhiễm cho các cộng đồng do
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) khuyến nghị có liên
quan đến COVID-19, để làm chậm sự lây lan của bệnh và bảo vệ những
người Oregon có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, Tôi thấy rằng việc thực hiện
ngay lập tức các biện pháp giãn cách xã hội và giảm thiểu số lượng tập thể
trong cộng đồng là cần thiết.
VÌ VẬY, THEO SẮC LỆNH NÀY, CHỈ ĐẠO VÀ YÊU CẦU RẰNG:
1.

Theo ORS 433.441(3)(a) và (d), ORS 401.175(1) và ORS
401.188(2), tôi nghiêm cấm các cuộc tụ họp về xã hội, tâm linh
và giải trí lớn từ 250 người trở lên, trên toàn tiểu bang.
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2.

Các cuộc hội họp theo Khoản 1 của Sắc lệnh này bao gồm,
nhưng không giới hạn ở các sự kiện cộng đồng, dân sự, công
cộng, giải trí, dựa trên đức tin và thể thao, các buổi hòa nhạc, hội
nghị, gây quỹ và bất kỳ sự kiện hoặc hoạt động tương tự nào,
nếu không thể duy trì được khoảng cách ít nhất là ba (3) feet
(khoảng 1 mét) giữa các cá nhân.
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3.

Khoản 1 của Sắc lệnh này không áp dụng cho việc đi học, nơi
làm việc, cửa hàng tạp hóa hoặc cửa hàng bán lẻ.

4.

Tôi ủy quyền cho Cơ quan Y tế Oregon và Giám đốc Y tế Công
cộng trong việc cung cấp hướng dẫn về các kiểu và các loại hội
họp phải tuân theo Sắc lệnh này.

5.

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2020, bất kỳ người nào bị phát
hiện vi phạm lệnh này phải chịu các hình phạt đã mô tả trong
ORS 401.990.

Sắc lệnh này có hiệu lực ngay lập tức và vẫn có hiệu lực cho đến ngày 8
tháng 4 năm 2020, trừ khi được Thống đốc gia hạn hoặc chấm dứt sớm
hơn.
Thực hiện tại Portland, Oregon ngày 12 tháng 3 năm 2020.
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