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Hướng dẫn mở cửa lại trên toàn tiểu bang Các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà
Thẩm quyền: Sắc lệnh số 20-27, ORS 433.441, ORS 433.443, ORS 431A.010
Khả năng áp dụng: Hướng dẫn này áp dụng trên toàn tiểu bang cho các cuộc tụ họp và các
buổi gặp gỡ xã giao trong nhà.
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.
Định nghĩa: Theo mục đích của hướng dẫn này, các định nghĩa sau đây được áp dụng:
•

“Tụ họp” có nghĩa là một nhóm các cá nhân họp cho một mục đích chung bao gồm các
mục đích dựa trên đức tin, công dân, văn hóa và các mục đích khác, trong nhà hoặc
ngoài trời. Một cuộc tụ họp không bao gồm một buổi gặp gỡ xã giao trong nhà.

•

“Buổi gặp gỡ xã giao trong nhà” có nghĩa là một nhóm các cá nhân gặp nhau vì một
mục đích chung mang tính xã giao hoặc giải trí ở trong nhà. Các buổi gặp gỡ xã giao
trong nhà bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các bữa tiệc tối, tiệc sinh nhật, tiệc tốt
nghiệp, tiệc kỷ niệm thuộc bất kỳ thể loại nào, tiệc potluck, câu lạc bộ sách, đêm chơi
trong nhà, và các cuộc tụ họp trong nhà tương tự khác. Các cuộc họp mặt xã hội trong
nhà không bao gồm các cuộc tụ họp.

Giới hạn sức chứa tối đa:
•

•

•

Đối với các hạt trong giai đoạn 1, sức chứa tối đa cho các cuộc tụ họp là:


50 người trong nhà



50 người ngoài trời

Đối với các hạt trong giai đoạn 2, sức chứa tối đa cho các cuộc tụ họp là:


50 người trong nhà



100 người ngoài trời

Trên toàn tiểu bang, bất kể một hạt đang ở giai đoạn nào, sức chứa tối đa cho một buổi
gặp gỡ xã giao trong nhà là:


10 người trong nhà.
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•

Giới hạn sức chứa tối đã được mô tả trong hướng dẫn này không áp dụng cho tụ họp
hoặc gặp gỡ xã hội trong nhà tại địa điểm thuộc phạm vi áp dụng của hướng dẫn cụ thể
theo ngành của Cơ quan Y tế Oregon (OHA), vì những địa điểm đó có giới hạn sức
chứa tối đa riêng và các hạn chế khác. Các địa điểm cụ thể theo ngành mà hướng dẫn
của OHA áp dụng bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các nơi tổ chức sự kiện, nhà
hàng và quán bar, địa điểm bán lẻ, cơ sở giải trí trong nhà và ngoài trời, tổ chức liên
quan đến thể dục thể hình, cơ sở giáo dục bậc cao, trường học và chương trình chăm
sóc trẻ em.

Thông tin chung:
Trong phạm vi có thể, các nhà điều hành và nhà tổ chức các cuộc tụ họp và buổi gặp
gỡ xã giao trong nhà cần:
•

Cân nhắc tổ chức tụ họp ngoài trời khi có thể.

•

Khuyến khích mọi người ở nhà nếu họ có các triệu chứng COVID-19 và/hoặc nếu họ có
nguy cơ bị ốm nặng (trên 65 tuổi hoặc có các tình trạng bệnh lý tiềm ẩn).

•

Kkhuyến khích khách thực hành vệ sinh tay tốt bằng cách rửa tay thường xuyên trong ít
nhất 20 giây hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay (nồng độ cồn 60-95%).

•

Khuyến khích khách che miệng khi ho/hắt hơi bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy. Nếu một vị
khách sử dụng khăn giấy, họ nên vứt ngay khăn giấy vào thùng rác và rửa tay.

•

Khuyến khích khách tránh chạm vào mặt mình.

•

Yêu cầu khách sử dụng mặt nạ, tấm che mặt hoặc khẩu trang. Nếu Hướng dẫn về mặt
nạ, tấm che mặt, khẩu trang cho toàn tiểu bang áp dụng cho địa điểm nơi cuộc tụ họp
đang được tổ chức thì bắt buộc phải đeo mặt nạ, tấm che mặt hoặc khẩu trang. Xem
xét Hướng dẫn cụ thể theo ngành của OHA dành cho các địa điểm áp dụng Hướng dẫn
về mặt nạ, tấm che mặt, khẩu trang cho toàn tiểu bang.

•

Đảm bảo rằng hệ thống thông gió hoạt động tốt đối với các cuộc tụ họp trong nhà. Tăng
lưu thông không khí càng nhiều càng tốt bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào, sử dụng
quạt hoặc các phương pháp khác.

Khoảng cách và Sức chứa người:
Nhà điều hành các cuộc tụ họp cần:
•

Xác định sức chứa người tối đa của từng khu vực trong nhà và ngoài trời để duy trì yêu
cầu khoảng cách ít nhất sáu (6) feet giữa các nhóm và giới hạn số lượng cá nhân tại cơ
sở tương ứng. Sử dụng 35 feet vuông mỗi người như một hướng dẫn để xác định sức
chứa người tối đa.

•

Duy trì khoảng cách tối thiểu sáu (6) feet cho mỗi người, ngoại trừ các thành viên trong
cùng một nhóm có thể tham gia các hoạt động/xếp hàng cùng nhau mà không cần cách
nhau sáu (6) feet. Khoảng cách tối thiểu sáu (6) feet phải được duy trì giữa các nhóm.

•

Xác định và/hoặc bố trí chỗ ngồi để tuân thủ các yêu cầu giãn cách này.
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•

Dành một màn hình thông báo về khoảng cách để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu
về khoảng cách, bao gồm tại lối vào, lối ra, phòng vệ sinh và bất kỳ khu vực nào khác
mà mọi người có thể gặp mặt hoặc tập trung đông.

•

Không kết hợp các nhóm với nhau hoặc cho phép những người khác nhóm ngồi chung.

•

Bỏ bớt hoặc hạn chế chỗ ngồi hoặc chỗ đứng để tạo điều kiện thực hiện yêu cầu giãn
cách ít nhất sáu (6) feet giữa những người không cùng nhóm.

•

Cấm mọi người thuộc các nhóm khác nhau gặp mặt/tập trung đông ở bất kỳ khu vực
nào của cơ sở, cả trong nhà và ngoài trời, kể cả trong bãi đậu xe.

•

Bố trí không gian ngoài trời để đảm bảo rằng không có nhóm nào quá 10 người. Ví dụ:
không xếp bàn cho quá 10 người tại một bàn hoặc định sắp xếp chỗ ngồi dự hòa nhạc
quá 10 chỗ cho các nhóm.

Nhà điều hành của các ngành cụ thể phải tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo ngành của họ.

Vệ sinh và Khử trùng:
Nhà điều hành các cuộc tụ họp cần:
•

Vệ sinh và khử trùng kỹ lưỡng tất cả các khu vực tụ tập của cơ sở trước khi mở cửa lại
sau khoảng thời gian đóng cửa kéo dài.

•

Làm sạch toàn bộ địa điểm tụ tập sau mỗi sự kiện theo yêu cầu làm sạch và khử trùng.

•

Sử dụng chất khử trùng có trong Danh sách phê duyệt của Cơ quan Bảo vệ Môi trường
(EPA) dành cho vi rút corona SARS-CoV-2. Chưa có sản phẩm nào được dán nhãn
COVID-19, nhưng nhiều sản phẩm sẽ có nhãn hoặc thông tin trên trang web của họ về
hiệu quả của chúng đối với vi rút corona ở người.

•

Phân công nhân viên vệ sinh thường xuyên làm sạch và khử trùng khu vực làm việc,
khu vực có lượng người đi lại nhiều và bề mặt thường chạm vào ở các khu vực mà
nhân viên và người tham dự/tham gia qua lại.

•

Phân công ít nhất một nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng vệ sinh hàng giờ trong suốt sự
kiện và đảm bảo đủ dụng cụ vệ sinh (ví dụ: xà phòng, giấy vệ sinh, dung dịch sát khuẩn
tay chứa cồn 60-95%) trong tất cả các sự kiện.

Nhà điều hành của các ngành cụ thể phải tuân thủ hướng dẫn cụ thể theo ngành của họ.

Hướng dẫn bổ sung cho nhà điều hành các cuộc tụ họp:
Nhà điều hành các cuộc tụ họp cần:
•

Xem xét và thực hiện Hướng dẫn chung của Oregon dành cho chủ lao động về COVID-19.

•

Tuân thủ bất kỳ Hướng dẫn dành cho ngành của OHA nào đang áp dụng.

•

Treo các biển chỉ dẫn rõ ràng liệt kê các triệu chứng COVID-19, yêu cầu nhân viên và
người tham dự/người tham gia có các triệu chứng ở nhà hoặc về nhà, và liệt kê tên
người cần liên hệ nếu họ cần hỗ trợ.
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Tài nguyên bổ sung:
•

Các biển chỉ dẫn có thể treo

•

Hướng dẫn áp dụng trên toàn Tiểu bang về Khẩu trang y tế tiêu chuẩn, Tấm che mặt
hoặc Khẩu trang Thông thường

•

Hướng dẫn dành cho quản lý trong công viên và cơ sở giải trí của CDC

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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