PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Những câu hỏi thường gặp về Hướng
dẫn Mở cửa trở lại Giai đoạn Hai
Nhà điều hành Cơ sở Giải trí Trong nhà và Ngoài trời (Cập nhật
ngày 2-9-2020)

Tổng quan
Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Hướng dẫn Mở cửa trở lại
Giai đoạn Hai của Cơ quan Y tế Oregon (OHA): Nhà vận hành các Cơ sở Giải trí Trong
nhà và Ngoài trời (hướng dẫn cho Cơ sở Giải trí Trong nhà và Ngoài trời). OHA cung
cấp và có thể cập nhật liên tục phần 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. Câu hỏi thường gặp không nhằm thay
thế hướng dẫn mà để giúp diễn giải, bổ sung và giúp đưa ra thông tin chi tiết của hướng
dẫn. Hướng dẫn cho Cơ sở Giải trí Trong nhà và Ngoài trời và Câu hỏi thường gặp chỉ
áp dụng ở một hạt đã được phê duyệt cho Mở cửa trở lại Giai đoạn Hai.
Câu hỏi 1: Các trò chơi arcade và bắn súng laser có được phép trong Giai đoạn 2
không?
Câu trả lời 1: Có. Tham khảo hướng dẫn cho Cơ sở Giải trí Trong nhà và Ngoài trời
cho các quy trình vận hành và vệ sinh cần thiết cho các hoạt động này. Các hoạt
động phổ biến, được phép được liệt kê trong Công cụ Hướng dẫn Mở cửa trở lại.
Câu hỏi 2: Nhà nảy và phòng tập thể dục trong nhà có được phép hoạt động trong
Giai đoạn 2 không?
Câu trả lời 2: Không. Những cơ sở giải trí này không được phép hoạt động tại thời
điểm này. Các hoạt động phổ biến, được phép được liệt kê trong Công cụ Hướng
dẫn Mở cửa trở lại.
Câu hỏi 3: Các yêu cầu để vệ sinh một nhà hát giữa các buổi biểu diễn là gì?
Câu trả lời 3: Nhà vận hành rạp hát phải vệ sinh và khử trùng các khu vực nhiều
người đi lại và các bề mặt thường chạm vào trong nhà hát — bao gồm ghế ngồi và
bàn — giữa các buổi biểu diễn. Nhà vận hành rạp hát phải vệ sinh triệt để phòng vệ
sinh ít nhất hai lần mỗi ngày và, trong phạm vi có thể, đảm bảo có đầy đủ vật tư vệ
sinh (xà phòng, giấy vệ sinh, nước rửa tay) trong suốt cả ngày. Sử dụng chất khử
trùng được mô tả trong danh sách được Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) phê
duyệt để sử dụng cho vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. 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.
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Câu hỏi 4: Các yêu cầu để vận hành tour du lịch trên xe buýt tour là gì?
Câu trả lời 4: Nhà điều hành tour phải tuân theo Hướng dẫn Cụ thể cho các Tổ
chức Vận chuyển và Hướng dẫn Giai đoạn 2 cho các Cơ sở Giải trí Trong nhà và
Ngoài trời. Phải duy trì ít nhất ba (3) feet nhất quán giữa các hành khách. Phải duy
trì sáu (6) feet giữa tài xế và hành khách, ngoại trừ trong khi lên máy bay và khi hỗ
trợ những người có thiết bị di động. Những người tham gia tour trong cùng nhóm có
thể ngồi cách nhau dưới ba (3) feet. Các nhà điều hành tour phải vệ sinh xe buýt cứ
sau bốn giờ và giữa các nhóm tour, chú trọng vào các bề mặt thường xuyên chạm
vào. Tài xế và hành khách phải đeo khẩu trang theo Hướng dẫn áp dụng trên toàn
Tiểu bang về Khẩu trang y tế tiêu chuẩn, Tấm che mặt hoặc Khẩu trang Thông
thường. Các nhà điều hành tour phải hạn chế việc đi lại không cần thiết theo Sắc
Lệnh của Thống đốc.
Câu hỏi 5: Các chương trình đua ngựa ngoài trời có được phép trong Giai đoạn 2
không?
Câu trả lời 5: Có. Nhà vận hành các sự kiện này phải tuân theo Hướng dẫn Mở cửa
trở lại Giai đoạn 2 - Nhà vận hành Địa điểm và Sự kiện. Các nhà vận hành phải giới
hạn tụ tập xuống còn tối đa 100 người trong nhà hoặc 250 người ngoài trời, không
vượt quá 250 người trong nhà và ngoài trời; hoặc số lượng người, bao gồm cả
nhân viên, dựa trên kết quả tính toán sức chứa (foot vuông/sức chứa), tùy theo
cách nào có ít người hơn, và tuân thủ Hướng dẫn của OHA về Tụ tập.
Câu hỏi 6: Các công viên giải trí có được phép mở cửa trở lại trong Giai đoạn 2
không? Các hướng dẫn để vệ sinh công viên giải trí là gì?
Câu trả lời 6: Có, nếu tuân thủ Hướng dẫn Giai đoạn 2 cho các Cơ sở Giải trí Trong
nhà và Ngoài trời. Nhà vận hành công viên giải trí phải giới hạn sức chứa tụ tập tối
đa 100 người trong nhà hoặc 250 người ngoài trời, không vượt quá 250 người trong
nhà và ngoài trời; hoặc số lượng người, bao gồm cả nhân viên, trên cơ sở xác định
dung lượng (foot vuông/sức chứa), tùy theo cách nào nào có ít người hơn. Trong
phạm vi có thể, các nhà vận hành được khuyến khích chỉ định một người chào
khách hoặc tiếp đón được chỉ định để quản lý lưu lượng khách tới và theo dõi giãn
cách trong khi khách đang xếp hàng chờ đợi và đi vào hoặc rời khỏi địa điểm. Tham
khảo hướng dẫn Giai đoạn 2 cho các Cơ sở Giải trí Trong nhà và Ngoài trời về các
yêu cầu vệ sinh cụ thể.
Câu hỏi 7: Không gian trưng bày/triển lãm nghệ thuật có được coi là bảo tàng hay
không gian bán lẻ?
Câu trả lời 7: Phòng trưng bày cần tuân theo hướng dẫn và yêu cầu cho không gian
bán lẻ. Phòng trưng bày tổ chức sự kiện phải tuân thủ Hướng dẫn cho các Nhà điều
hành Địa điểm và Sự kiện.
Câu hỏi 8: Nếu một tổ hợp rạp chiếu phim có nhiều khán phòng riêng biệt, thì giới
hạn sức chứa tối đa (100 người hoặc số khác dựa trên xác định sức chứa)
trên mỗi khán phòng hay cho toàn bộ tổ hợp?
Câu trả lời 8: Nhà điều hành rạp chiếu phim phải tuân theo Hướng dẫn cho các Nhà
điều hành Địa điểm và Sự kiện. Nhà điều hành rạp hát phải tách biệt tất cả các cơ
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sở và hoạt động tổ chức các sự kiện trong nhà riêng biệt cùng một lúc tại cùng một
địa điểm. Người tham dự/tham gia cho các sự kiện trong nhà riêng biệt tại cùng một
địa điểm không được dùng chung không gian, bao gồm cả phòng vệ sinh.
Câu hỏi 9: Các quán bar shisha bị đóng cửa ở giai đoạn cơ sở theo Sắc lệnh 20-27
của Thống đốc. Khi nào thì các quán bar đó được phép mở cửa trở lại?
Câu trả lời 9: Tại thời điểm này, các quán bar shisha không được phép hoạt động tại
tiểu bang, bao gồm cả các hạt ở giai đoạn ban đầu, Giai đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2.
Câu hỏi 10: Thuyền phản lực có được phép hoạt động trong giai đoạn đầu, Giai
đoạn 1 hoặc Giai đoạn 2 không?
Câu trả lời 10: Có, thuyền phản lực được phép hoạt động ở các hạt trong giai
đoạn đầu, Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2. Khách hàng và nhân viên phải luôn duy trì
giãn cách tối thiểu sáu (6) feet và tuân thủ Hướng dẫn áp dụng trên toàn Tiểu
bang về Khẩu trang y tế tiêu chuẩn, Tấm che mặt hoặc Khẩu trang Thông thường.
Ở các hạt trong Giai đoạn 2, người vận hành thuyền phản lực có thể sử dụng
hàng rào vật lý, chẳng hạn mica, để thay thế cho yêu cầu giãn cách bắt buộc sáu
(6) feet. Tấm ngăn cách phải không thấm nước, dễ lau chùi và cao hơn ít nhất một
(1) feet so với mức đầu của khách hàng ngồi và rộng ít nhất ba (3) feet hoặc ít
nhất là chiều rộng của ghế nếu rộng hơn ba (3) feet. Mica (acrylic) hay các hàng
rào vật lý không thấm nước khác không thay thế hoặc thay cho việc tuân thủ yêu
cầu đối với khẩu trang y tế tiêu chuẩn, tấm che mặt, khẩu trang thông thường nêu
trong Hướng dẫn áp dụng trên toàn Tiểu bang về Khẩu trang y tế tiêu chuẩn, Tấm
che mặt hoặc Khẩu trang Thông thường.
Câu hỏi 11: Có các giới hạn sức chứa khác nhau đối với các tiện ích giải trí trong
nhà và ngoài trời. Định nghĩa về “không gian ngoài trời” cho các mục đích
của Hướng dẫn cho Nhà điều hành các Tiện ích Giải trí Trong nhà và Ngoài
trời Giai đoạn Hai là gì?
Câu trả lời 11: Trong Hướng dẫn cho Nhà điều hành các Tiện ích Giải trí Trong
nhà và Ngoài trời Giai đoạn Hai, “không gian ngoài trời” có nghĩa là một không
gian ngoài trời có thể có mái che tạm thời hoặc cố định, chẳng hạn như mái hiên
hoặc vòm, đủ dài để không gian đó có ít nhất 75% bộ vuông của các phía mở ra
cho không khí lưu thông.

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 hay OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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