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Tài nguyên về sức chứa tối đa trong thời gian đại dịch
COVID-19
Tài nguyên này là nhằm cung cấp cho các cơ sở kinh doanh thông tin về cách xác định “Giới
hạn sức chứa tối đa” trong thời gian có đại dịch COVID-19 trong khi hoạt động trong phạm vi
Bảng hướng dẫn mức nguy cơ của ngành.
Trước tiên quý vị phải xác định khả năng sức chứa tổng thể của cơ sở kinh doanh của quý vị,
được tìm thấy trong Đạo luật Cứu hỏa của Oregon (OFC), Diện tích sàn được phép cho một
người chiếm dụng tính bằng feet vuông, Bảng 1004.5. Sức chứa đề cập đến số lượng người
được phép trong một tòa nhà ở một thời điểm dựa trên không gian và chức năng sàn của tòa
nhà đó, vì số lượng người được phép ở trong một tòa nhà dựa trên phương tiện ra vào (các
lối ra).
Sức chứa tổng thể của cơ sở sẽ bao gồm cả nhân viên và khách hàng của cơ sở. Để được hỗ
trợ thêm về cách xác định sức chứa tổng thể của cơ sở kinh doanh của quý vị là bao nhiêu,
trước khi kết hợp và xác định “Giới hạn sức chứa tối đa” trong thời gian có đại dịch COVID-19
là bao nhiêu, hãy liên hệ với sở cứu hỏa địa phương quản lý khu vực của quý vị.
Mỗi cơ sở kinh doanh có trách nhiệm xác định và hỗ trợ việc tính toán “Giới hạn sức chứa tối
đa” trong thời gian có đại dịch COVID-19 theo hướng dẫn trong Bảng hướng dẫn mức nguy
cơ của ngành. Sở cứu hỏa địa phương có thể trợ giúp trong việc xác định sức chứa tổng thể,
nhưng sẽ không thể hỗ trợ các yêu cầu tính tỷ lệ phần trăm để xác định mức giảm theo yêu
cầu của “Giới hạn sức chứa tối đa” trong thời gian có đại dịch COVID-19.
Có thể tìm thấy danh sách các Sở cứu hỏa của Oregon và thông tin liên hệ của họ ở đây:
https://www.oregon.gov/osp/programs/sfm/Pages/Fire-Agency-Contact-List.aspx

Các chữ viết tắt:




“GLA” có nghĩa là Tổng diện tích cho thuê
“OLF” có nghĩa là Hệ số sức chứa
“sf” có nghĩa là Bộ vuông

Định nghĩa:


“Xác định sức chứa tổng thể theo Đạo luật Cứu hỏa của Oregon (OFC)” có nghĩa
là sức chứa được xác định bằng cách chia diện tích sàn thực hoặc tổng diện tích sàn
(sf) của không gian đó cho hệ số sức chứa (xem bảng 1004.5).
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“Diện tích sàn, tổng” có nghĩa là diện tích sàn nằm trong chu vi bên trong của các bức
tường bên ngoài của tòa nhà đang được xem xét, không bao gồm các hầm thông gió
và sân, không trừ đi hành lang, cầu thang, đường dốc, phòng để đồ, độ dày của các
bức tường bên trong, các cột hoặc các đặc điểm khác. Diện tích sàn của một tòa nhà,
hoặc một phần trong đó, không có các bức tường bên ngoài bao quanh sẽ là diện tích
hiệu dụng dưới hình chiếu ngang của mái hoặc sàn phía trên. Tổng diện tích sàn không
bao gồm các trụ không có lỗ hở hoặc sân bên trong.
“Diện tích sàn, thực” có nghĩa là diện tích bị chiếm dụng thực tế không bao gồm các
khu vực phụ không bị chiếm dụng như cầu thang, đường gốc, nhà vệ sinh, phòng cơ
khí và phòng để đồ.

Xác định sức chứa tổng thể của cơ sở kinh doanh của
quý vị theo Đạo luật Cứu hỏa của Oregon
Mục đích sử dụng cơ sở kinh doanh của quý vị là gì?
Các cơ sở ăn uống: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Theo cụm theo OFC.


Không có chỗ ngồi cố định, 15 sf thực/người. Đối với các chỗ ngồi cố định, tính số
lượng chỗ ngồi cố định thực tế. Đối với các gian hàng, sử dụng một người cho mỗi 24
inch chiều dài gian hàng.

Cơ sở tín ngưỡng, nhà tang lễ, nhà quàn, nghĩa trang: Đây được coi là nơi có sự chiếm
dụng Theo cụm theo OFC.


Không gian đứng: diện tích thực 5 sf/người; Tập trung (chỉ dành cho ghế) diện tích
thực 7 sf/người. Đối với ghế dài hoặc băng ghế dài có tựa, sử dụng một người
cho mỗi 18 inch chiều dài của ghế dài hoặc băng ghế dài có tựa.

Cơ sở giải trí trong nhà: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Theo cụm theo OFC.


Không gian đứng: diện tích thực 5 sf/người; Tập trung (chỉ dành cho ghế) diện tích thực
7 sf/người. Đối với các chỗ ngồi cố định, tính số lượng chỗ ngồi cố định thực tế.

Trung tâm/Khu phức hợp mua sắm trong nhà và ngoài trời: Đây được coi là nơi có sự
chiếm dụng Thương mại theo OFC.


Thương mại: Hệ số sức chứa (OLF = 0,00007)(GLA) + 25.

Cơ sở thể dục và giải trí trong nhà: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Theo cụm theo
OFC.


Không gian đứng: diện tích thực 5 sf/người. Phòng tập thể dục: tổng diện tích 50
sf/người.

Công sở: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Kinh doanh theo OFC.


Tổng diện tích 150 sf/người.
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Mục đích sử dụng cơ sở kinh doanh của quý vị là gì?
Cơ sở thể dục và giải trí ngoài trời: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Theo cụm theo
OFC.


Không gian đứng: diện tích thực 5 sf/người.

Cơ sở giải trí ngoài trời: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Theo cụm theo OFC.


Không gian đứng: diện tích thực 5 sf/người; Tập trung (chỉ dành cho ghế) diện tích
thực 7 sf/người.

Cửa hàng bán lẻ: Đây được coi là nơi có sự chiếm dụng Thương mại theo OFC.


Tổng diện tích 60 sf/người.

Ví dụ về cách xác định “GIỚI HẠN SỨC CHỨA TỐI ĐA” trong thời gian có đại
dịch COVID-19 dựa trên các mức nguy cơ khác nhau:
H: Nhà hàng nằm ở nơi thuộc loại Nguy cơ cao với sức chứa ăn tối trong nhà là 260 người.
Đ: Tối đa 50 người trong nhà. (260)(.25%) = 65 người > 50. Sức chứa trong nhà không
được vượt quá 25% sức chứa tối đa hoặc 50 người, áp dụng số lượng nào nhỏ hơn.
H: Cửa hàng bán lẻ nằm ở nơi thuộc loại Nguy cơ trung bình với sức chứa là 500 người.
Đ: Tối đa 250 người trong nhà. (500)(.50%) = 250 người. Khuyến khích nhận hàng ở lề
đường.
H: Nhà thờ nằm ở nơi thuộc loại Nguy cơ rất cao với sức chứa trong nhà là 350 người.
Đ: Tối đa 88 người trong nhà. (350)(.25%) = 87,5 [làm tròn 88]. Sức chứa trong nhà không
được vượt quá 25% sức chứa tối đa hoặc 100 người, áp dụng số lượng nào nhỏ hơn.

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 theo các định dạng khác, chẳng hạn như ở
bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1-971-6732411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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