PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Câu hỏi thường gặp về Hướng dẫn mở cửa trở lại
Các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà
(Cập nhật 20-8-2020)

Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Hướng dẫn về các cuộc
tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu bang của Cơ quan Y tế Oregon
(OHA). OHA cung cấp các Câu hỏi thường gặp này để giúp công chúng hiểu hướng
dẫn, trả lời các câu hỏi của các bên liên quan và làm rõ hướng dẫn có thể được áp
dụng trong các tình huống cụ thể như thế nào. Các Câu hỏi thường gặp này có thể
được cập nhật vào từng thời điểm cụ thể. Câu hỏi thường gặp không nhằm thay thế
hướng dẫn mà để giúp diễn giải, bổ sung và đưa ra thông tin chi tiết của hướng dẫn.
Câu hỏi 1: Xin hãy đưa ra giải thích hoặc hướng dẫn về những gì được coi là một
'cuộc tụ họp dân sự'?
Câu trả lời 1: Một cuộc tụ họp dân sự là một nhóm người cùng nhau giải quyết một
vấn đề mà công chúng quan tâm, chẳng hạn như cuộc họp của hội đồng nhà
trường hoặc tòa thị chính.
Câu hỏi 2: Nếu một địa điểm có cả không gian trong nhà và ngoài trời, liệu có thể
có nhiều cuộc tụ họp ở cả hai không gian với số lượng người tối đa cho mỗi
cuộc tụ họp không?
Câu trả lời 2: Giới hạn sức chứa tối đa có thể được áp dụng cho từng không gian
riêng biệt nếu:


những người tham dự trong các không gian riêng biệt không có liên hệ, bao
gồm không có phòng vệ sinh chung; và



có lối vào và lối ra riêng cho mỗi cuộc tụ họp.

Câu hỏi 3: Hướng dẫn cho các cuộc biểu tình là gì?
Câu trả lời 3: Các cuộc biểu tình là các cuộc tụ họp dân sự và phải tuân theo sức
chứa tối đa cho các cuộc tụ họp cho Giai đoạn mà hạt đang tuân theo.
Câu hỏi 4: Hướng dẫn cho buổi đi dạo thưởng thức rượu ngoài trời nơi một
nhóm người đi bộ đến các cơ sở kinh doanh khác nhau là gì?
Câu trả lời 4: Trong buổi đi dạo thưởng thức rượu, những người tham gia phải
tuân theo Hướng dẫn về các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn
tiểu bang. Nếu người tham gia vào các cơ sở có hướng dẫn của OHA được áp
dụng (ví dụ: nhà hàng hoặc cửa hàng bán lẻ), họ phải tuân theo hướng dẫn áp
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dụng cho cơ sở đó.
Câu hỏi 5: Các cuộc tụ họp có giới hạn 50 người trong nhà và 50 người ngoài trời
có nghĩa là tổng 50 người?
Câu trả lời 5: Nếu hai cuộc tụ họp riêng biệt diễn ra cùng một lúc, một trong nhà và
một ngoài trời, thì mỗi cuộc tụ họp có thể có tối đa 50 người. Những người tham
dự các cuộc tụ họp riêng rẽ không được tiếp xúc với nhau, kể cả không được dùng
chung nhà vệ sinh và phải sử dụng lối vào và lối ra riêng.
Nếu có một sự kiện diễn ra có cả cơ sở trong nhà và ngoài trời, thì không quá 50
người có thể ở trong mỗi không gian tại bất kỳ thời điểm nào.
Câu hỏi 6: Giới hạn tụ họp trong đám tang là bao nhiêu?
Câu trả lời 6: Trong Giai đoạn một, giới hạn sức chứa tối đa cho các cuộc tụ họp là
50 người trong nhà, 50 người ngoài trời. Trong Giai đoạn hai, giới hạn sức chứa
tối đa cho các cuộc tụ họp là 50 người trong nhà, 100 người ngoài trời. Trong Giai
đoạn hai, nếu đám tang diễn ra tại một địa điểm hoặc không gian tổ chức sự kiện
(và có phục vụ đồ ăn, các tiện nghi chung, v.v.), thì Hướng dẫn cho địa điểm và sự
kiện Giai đoạn hai sẽ được áp dụng (và cho phép tối đa 100 người trong nhà và
250 người ngoài trời, nhưng không vượt quá tổng số 250 người).
Câu hỏi 7: Các địa điểm trong Giai đoạn hai cho phép 100 người bên trong hoặc
250 người bên ngoài, nhưng cũng phải tuân theo lệnh về Các cuộc tụ họp,
tức là 50 người bên trong hoặc 100 người bên ngoài. Bạn có thể làm rõ
không?
Câu trả lời 7: Giới hạn sức chứa tối đa được mô tả trong Hướng dẫn về các cuộc
tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu bang không áp dụng cho các
cuộc tụ họp hoặc gặp gỡ xã giao trong nhà diễn ra tại một địa điểm thuộc phạm vi
áp dụng của Hướng dẫn của Cơ quan Y tế Oregon (OHA) theo ngành cụ thể, vì
những địa điểm đó có giới hạn sức chứa tối đa của riêng họ và các hạn chế khác.
Các ngành cụ thể mà hướng dẫn của OHA áp dụng bao gồm, nhưng không giới
hạn ở các địa điểm, nhà hàng và quán bar, địa điểm bán lẻ, cơ sở giải trí trong nhà
và ngoài trời, các tổ chức liên quan đến thể dục thể hình, cơ sở giáo dục đại học,
trường học và các chương trình chăm sóc trẻ em.
Câu hỏi 8: Đám cưới có được coi là một cuộc gặp gỡ hay tụ họp xã giao trong
nhà không?
Câu trả lời 8: Đám cưới là các cuộc tụ họp và phải tuân theo giới hạn quy mô tụ
họp tối đa cho Giai đoạn mà hạt được phê duyệt. Nếu đám cưới được tổ chức tại
một địa điểm trong hạt nằm trong Giai đoạn hai, thì đám cưới phải tuân theo
Hướng dẫn dành cho các nhà điều hành địa điểm và sự kiện Giai đoạn hai. Trong
Giai đoạn một, đám cưới phải tuân theo Hướng dẫn về các cuộc tụ họp và buổi
gặp gỡ xã giao trong nhà.
Câu hỏi 9: Các trường học có phải tuân theo hướng dẫn về các cuộc tụ họp của
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OHA không?
Câu trả lời 9: Không. Các trường học phải tuân theo Hướng dẫn Trường học sẵn
sàng, Học sinh an toàn cho Năm học 2020-21 của Sở Giáo dục Oregon.
Câu hỏi 10: Các nhà thờ có phải tuân theo hướng dẫn về các cuộc tụ họp cho các
buổi lễ thông thường không, hay họ có thể tuân theo hướng dẫn về địa điểm
và sự kiện không?
Câu trả lời 10: Các nhà thờ nằm trong các hạt thuộc Giai đoạn một phải tuân theo
Hướng dẫn về các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu bang
cho các dịch vụ thông thường. Các nhà thờ nằm trong các hạt thuộc Giai đoạn hai
có thể tuân theo Hướng dẫn dành cho các nhà điều hành địa điểm và sự kiện Giai
đoạn hai cho các dịch vụ thông thường.
Câu hỏi 11: Các cuộc gặp của người cùng cai nghiện (ví dụ: Alcoholics
Anonymous) cần tuân thủ hướng dẫn nào trong Giai đoạn một và Giai đoạn
hai?
Câu trả lời 11: Các cuộc gặp của người cùng cai nghiện phải tuân theo hai bộ
hướng dẫn:
1. Hướng dẫn theo ngành của OHA, nếu có, dựa trên địa điểm của cuộc gặp
gỡ. Ví dụ, các cuộc gặp gỡ diễn ra trong nhà của ai đó phải tuân theo hướng
dẫn về các buổi gặp gỡ xã giao trong nhà. Các cuộc gặp gỡ được tổ chức tại
một nhà thờ phải tuân theo hướng dẫn về các buổi tụ họp trong Giai đoạn
một và hướng dẫn cho địa điểm và sự kiện trong Giai đoạn hai. Bạn có thể
tìm danh sách các ngành khác nhau mà các địa điểm có thể rơi vào tại đây.
2. Hướng dẫn về các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu
bang.
Câu hỏi 12: Các nhà điều hành phòng trò chơi, như poker, bunco và bingo, có phải
tuân theo hướng dẫn về các buổi tụ họp hoặc gặp gỡ xã giao trong nhà
không?
`
Câu trả lời 12: Nếu nhà điều hành phòng trò chơi đang tổ chức các trò chơi poker,
bunco hoặc bingo, những trò chơi đó sẽ không được coi là buổi gặp gỡ xã giao
trong nhà. Do đó, Hướng dẫn về các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà
trên toàn tiểu bang sẽ áp dụng. Ví dụ, đối với các phòng chơi bài không thuộc bộ
lạc ở hạt Giai đoạn hai nằm trong một địa điểm hoặc nhà hàng hoặc quán bar,
hướng dẫn cụ thể theo ngành sẽ được áp dụng.
Câu hỏi 13: Các cơ sở tổ chức kín tuân theo hướng dẫn nào về giới hạn tụ họp?
Một cuộc họp tại Elks Lodge có được coi là một buổi gặp gỡ xã giao trong
nhà không?
Câu trả lời 13: Một cuộc họp tại Elks Lodge không phải là một buổi gặp gỡ xã giao
trong nhà và phải tuân theo giới hạn sức chứa tối đa được nêu trong Hướng dẫn
về các cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu bang cho hạt mà
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Lodge tọa lạc.
Nếu cơ sở tổ chức kín vận hành dịch vụ ăn uống, cơ sở đó cũng phải tuân theo
hướng dẫn dành cho Nhà hàng và quán bar trong Giai đoạn một hoặc Giai đoạn
hai cho hạt nơi có nhà hàng và quán bar.
Câu hỏi 14: Có giới hạn được liệt kê cho các buổi tụ họp xã giao trong nhà. Có giới
hạn cho buổi gặp gỡ xã giao ngoài trời không?
Câu trả lời 14: Một nhóm người bên ngoài, vì bất kỳ mục đích nào, là một cuộc tụ
họp và phải tuân theo các giới hạn sức chứa được nêu trong Hướng dẫn về các
cuộc tụ họp, buổi gặp gỡ xã giao trong nhà trên toàn tiểu bang

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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