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Hướng dẫn Mở cửa lại trên toàn Tiểu
bang — Các môn Thể thao Chuyên nghiệp, Quay lại Thi đấu
có Giới hạn
Thẩm quyền: Sắc lệnh số 20-27, ORS 433.441, ORS 433.443, ORS 431A.010
Hiệu lực thực thi: Trong phạm vi hướng dẫn này yêu cầu tuân thủ một số điều khoản nhất
định,
hướng dẫn có hiệu lực thi hành như quy định trong Sắc lệnh 20-27, đoạn 26.
Khả năng áp dụng: Hướng dẫn này áp dụng đối với các môn thể thao chuyên nghiệp, đào
tạo và chơi các môn thể thao cụ thể trên toàn tiểu bang.
Các vận động viên/đội ở bên ngoài Oregon mà đến Oregon để thi đấu phải tuân theo hướng
dẫn được nêu trong tài liệu này.

Các môn Thể thao Chuyên nghiệp:
Các đội Thể thao Chuyên nghiệp muốn thi đấu ở Tiểu bang Oregon phải đệ trình các quy trình
cho Cơ quan Y tế Oregon (Oregon Health Authority, OHA) và văn phòng Thống đốc để đảm
bảo hoạt động đào tạo, thi đấu và chơi thể thao phù hợp với tất cả các yêu cầu về sức khỏe
cộng đồng và giai đoạn của hạt. Hoạt động đào tạo, thi đấu và chơi thể thao không thể tiếp tục
cho đến khi các quy trình được văn phòng Thống đốc và OHA xem xét và phê duyệt.
Các môn thể thao chuyên nghiệp được tập luyện và thi đấu trong Tiểu bang Oregon được
miễn tất cả các hướng dẫn thể thao khác đã ban hành và các đội thể thao chuyên nghiệp phải
tuân thủ các tiêu chuẩn được phát triển bởi mỗi giải đấu của họ về luyện tập, thi đấu, truy dấu
tiếp xúc, xét nghiệm, cách ly và bất kỳ lĩnh vực cần cân nhắc hiện hành khác, bao gồm các
quy trình đã được OHA và Văn phòng Thống đốc phê duyệt. Các môn thể thao chuyên nghiệp
được chơi ở Oregon phải tuân thủ Hướng dẫn Mở cửa lại Giai đoạn Hai của OHA – Nhà điều
hành Địa điểm và Sự kiện.

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
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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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