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Hướng dẫn Mở cửa trở lại Giai đoạn Một – Hướng dẫn Cụ
thể dành cho các Trung tâm Mua sắm và Khu mua sắm
Thẩm quyền: Sắc lệnh số 20-27, ORS 443.441, ORS 433.443, ORS 431A.010
Khả năng áp dụng: Các trung tâm mua sắm và khu mua sắm ở các quận thuộc Giai đoạn
Một và Giai đoạn Hai.
Hiệu lực thực thi: Trong phạm vi hướng dẫn này yêu cầu tuân thủ một số điều khoản nhất
định, phải thực thi như chỉ rõ trong Sắc lệnh 20-27, đoạn 26.

Các trung tâm mua sắm và khu mua sắm phải:
•

Xem xét và thực hiện Hướng dẫn chung cho người sử dụng lao động.

•

Bố trí để môi trường khu vực chung như khu ẩm thực và khu vực khách ngồi hỗ trợ
khoảng cách ít nhất sáu (6) feet giữa các nhóm (ghế, ghế dài, bàn).

•

Xác định sức chứa tối đa trong trung tâm mua sắm hoặc khu mua sắm để duy trì
khoảng cách ít nhất sáu (6) feet và hạn chế tiếp nhận khách vào cho phù hợp.

•

Đặt biển chỉ dẫn tại lối vào, lối ra và khu vực chung (khu vực khách ngồi, khu ẩm thực,
v.v.) để ngăn các nhóm tụ tập, và nhắc nhở khách hàng và nhân viên giữ khoảng cách
sáu (6) feet giữa các cá nhân hoặc các nhóm trong khi chờ đợi.

•

Xem xét và thực hiện Hướng dẫn về khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, tấm che mặt cho
toàn tiểu bang.

Trong phạm vi có thể, các trung tâm mua sắm và khu mua sắm nên:
•

Chỉ định lối vào và lối ra cụ thể cho trung tâm mua sắm hoặc khu mua sắm để hạn chế
lượng người đi lại và khuyến khích giãn cách giữa các khách hàng. Đối với lối vào có
một cửa hoặc cửa có hai cánh, hãy cân nhắc bố trí đây là lối vào riêng hoặc lối ra riêng
nếu có lối vào/lối ra khác và dòng người đi một chiều qua khu vực là khả thi. Không
chặn lối ra của lối thoát hỏa hoạn.

Tài nguyên bổ sung:
•

Các biển chỉ dẫn có thể đặt

•

Hướng dẫn về khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, tấm che mặt cho toàn tiểu bang

•

Hướng dẫn chung của OHA cho người sử dụng lao động
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Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với các cá nhân bị khuyết tật hoặc các cá nhân không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin ở định dạng khác, chẳng hạn như ở bản dịch,
in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Mavel Morales theo số 1-844-882-7889, 711 TTY hoặc
theo địa chỉ OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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