PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Các câu hỏi thường gặp về hướng dẫn –
Tụ họp (Cập nhật ngày 11 tháng 01 năm 2021)
Dưới đây là câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về Hướng dẫn theo ngành
cho các cuộc tụ họp 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: Nếu thực hiện các giới hạn tại tụ họp tại nhà và xã hội dựa trên mức nguy
cơ được chỉ định của hạt, có cho phép các cuộc tụ họp trong nhà và ngoài trời
hoạt động cùng một lúc không?
Câu trả lời 1: Có, nhưng nếu có cả các cuộc tụ họp tại nhà và xã hội trong nhà hoặc
ngoài trời diễn ra đồng thời, người chủ trì các cuộc tụ họp đó phải đảm bảo rằng tổng
số người không vượt quá số lượng cho phép tại một cuộc tụ họp tại nhà hoặc xã hội
trong nhà cho mức nguy cơ được chỉ định ở hạt nơi xảy ra tụ họp.
Câu hỏi 2: Giới hạn tụ họp trong đám tang là bao nhiêu?
Câu trả lời 2: Tang lễ diễn ra tại nhà riêng được yêu cầu tuân theo các giới hạn tụ
họp cho các cuộc tụ họp xã hội và tụ họp tại nhà dựa trên mức nguy cơ được chỉ
định của hạt nơi tang lễ diễn ra. Tang lễ diễn ra tại nhà tang lễ, nhà xác hoặc nghĩa
trang được yêu cầu tuân theo giới hạn sức chứa tối đa cho các cơ sở tín ngưỡng,
nhà tang lễ, nhà xác và nghĩa trang dựa trên mức nguy cơ được chỉ định của hạt
nơi tang lễ diễn ra.
Câu hỏi 3: Các trường học K-12 có phải tuân theo hướng dẫn trên toàn tiểu
bang của OHA cho các cuộc tụ họp hay không?
Câu trả lời 3: 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 4: Các cơ sở dựa trên đức tin, chẳng hạn như nhà thờ, có phải tuân theo
các giới hạn sức chứa tối đa cụ thể không?
Câu trả lời 4: Các tổ chức tín ngưỡng được đặc biệt khuyến nghị thực hiện theo các
giới hạn sức chứa tối đa dựa trên mức nguy cơ được chỉ định của hạt nơi có cơ sở tín
ngưỡng.
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Câu hỏi 5: Các cuộc họp phục hồi (ví dụ: Người nghiện rượu ẩn danh) gặp mặt
bên trong các cơ sở tín ngưỡng phải tuân thủ các giới hạn về quy mô sức
chứa tối đa và hướng dẫn nào?
Câu trả lời 5: Các cuộc họp phục hồi gặp mặt bên trong các cơ sở tín ngưỡng
được yêu cầu tuân theo các yêu cầu đối với các cuộc họp cộng đồng trong Hướng
dẫn chung cho người sử dụng lao động và tổ chức. Để biết các giới hạn sức chứa
và mức nguy cơ dành cho các hạt, vui lòng tham khảo Bảng hướng dẫn mức nguy
cơ theo ngành.
Các cuộc họp phục hồi phải tuân theo Hướng dẫn về khẩu trang, khăn che mặt,
tấm che mặt cho toàn tiểu bang và đảm bảo duy trì khoảng cách sáu (6) feet giữa
tất cả những người tham dự và nhân viên.
Câu hỏi 6: 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 cuộc tụ họp xã hội không?
Câu trả lời 6: Một cuộc họp tại Elks Lodge được coi là một cuộc tụ họp xã hội và
phải tuân theo các giới hạn tụ họp xã hội đối với mức nguy cơ được chỉ định của
hạt nơi đặt tổ chức huynh đệ.
Nếu một tổ chức huynh đệ điều hành dịch vụ ăn uống, tổ chức đó cũng phải tuân
theo Hướng dẫn dành cho các cơ sở phục vụ ăn uống.
Câu hỏi 7: Các doanh nghiệp, chẳng hạn `như xây dựng hoặc vệ sinh nhà cửa, có
thể vào trong nhà không? Nếu vậy, họ có phải là một phần của buổi tụ họp tại
nhà không?
Câu trả lời 7: Các doanh nghiệp cần vào nhà để hoàn tất việc sửa chữa, vệ sinh
hoặc thực hiện các dịch vụ khác có thể vào trong nhà. Nhân viên của các doanh
nghiệp này đến các khu dân cư không phải là một phần của cuộc tụ họp tại nhà.
Cácdoanh nghiệp này phải tuân theo Hướng dẫn chung cho người sử dụng lao
động và tổ chức, Hướng dẫn về khẩu trang, khăn che mặt, tấm che mặt cho toàn
tiểu bang và bất kỳ hướng dẫn áp dụng nào khác của OHA.
Câu hỏi 8: Nếu tôi sử dụng không gian của cơ sở tín ngưỡng cho một việc gì đó
khác ngoài một buổi tụ họp tín ngưỡng, chẳng hạn như buổi luyện tập hòa
nhạc, thì tôi có phải tuân theo Hướng dẫn của OHA cho các cơ sở tín
ngưỡng không?
Câu trả lời 8: Không. Các hoạt động diễn ra trong một tổ chức tín ngưỡng, và
không phải là dịch vụ tín ngưỡng, phải tuân theo hướng dẫn theo ngành cho hoạt
động đó. Ví dụ, các hoạt động hòa nhạc phải tuân theo Hướng dẫn cho cơ sở giải
trí trong nhà đối với mức nguy cơ được chỉ định của hạt nơi tổ chức tín ngưỡng
đặt cơ sở.
Câu hỏi 10: Nếu hộ gia đình của chúng tôi có nhiều hơn số người được phép
dựa trên mức nguy cơ được chỉ định cho nơi tổ chức buổi tụ họp, thì toàn bộ
hộ gia đình của chúng tôi có thể tụ họp với một hộ gia đình khác không?
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Câu trả lời 10: Không. Hộ gia đình có nhiều hơn số người được cho phép thì
không phải giảm số người trong hộ xuống nhưng không được tụ họp với những
người khác từ một hộ gia đình khác nếu giới hạn số người bị vượt quá.
Câu hỏi 11:

Định nghĩa của một hộ gia đình là gì?

Câu trả lời 11: Một hộ gia đình được coi là tất cả các cá nhân sống trong cùng một
nơi ở riêng tư.
Câu hỏi 12: Nếu tôi có người trong nhà vì mục đích tín ngưỡng, chẳng hạn như
nghiên cứu kinh thánh hoặc các buổi lễ, tôi có phải tuân theo giới hạn sức
chứa tối đa cho các cơ sở tín ngưỡng không?
Câu trả lời 12: Không. Các cuộc tụ họp tại nhà riêng được yêu cầu tuân theo các
giới hạn tụ họp tại nhà và xã hội dựa trên mức nguy cơ được chỉ định cho hạt nơi
cuộc tụ họp được tổ chức.
Câu hỏi 14: Các tổ chức huynh đệ có được coi là cơ sở tín ngưỡng không và do
đó các tổ chức này có phải tuân theo giới hạn sức chứa tối đa cho các cơ sở
tín ngưỡng không?
Câu trả lời 14: Không. Các tổ chức huynh đệ không được coi là cơ sở tín ngưỡng.
Việc tụ họp tại các tổ chức này phải tuân thủ các giới hạn tụ họp xã hội dựa trên
mức nguy cơ được chỉ định cho hạt nơi tổ chức huynh đệ đặt cơ sở. Ngoài ra, các
tổ chức huynh đệ phải tuân thủ Hướng `dẫn theo ngành cho các cơ sở phục vụ ăn
uống nếu họ phục vụ đồ ăn và đồ uống.
Câu hỏi 15: Nếu tôi đặt dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ như AirBnB hoặc VRBO, giới
hạn tụ họp tại nhà có được áp dụng không?
Câu trả lời 15: Có, giới hạn tụ họp tại nhà áp dụng cho mức nguy cơ được chỉ định
của hạt nơi dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ đặt cơ sở. Người thuê phải tuân theo Hướng
dẫn theo ngành cho các cuộc tụ họp.

Khả năng tiếp cận tài liệu: Đối với những người bị khuyết tật hoặc người không nói
được tiếng Anh, OHA có thể cung cấp thông tin theo các định dạng khác, chẳng hạn
như bản dịch, in chữ lớn hay chữ nổi. Liên hệ với Trung tâm Thông tin Y tế theo số 1971-673-2411, 711 TTY hoặc COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us.
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