PHÒNG Y TẾ CÔNG CỘNG

Các câu hỏi thường gặp về Hướng dẫn Mở cửa
trở lại trên toàn Tiểu bang
Các môn Thể thao Học đường K-12, Quay lại Thi đấu có Giới hạn (Cập nhật ngày 04-09-2020)

Dưới đây là các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Hướng dẫn Mở cửa trở lại
trên toàn Tiểu bang – Các môn Thể thao Học đường K-12, Quay lại Thi đấu có Giới
hạn (Hướng dẫn Quay lại Thi đấu có Giới hạn dành cho các môn Thể thao Học đường
K-12) 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. FAQ không nhằm
thay thế hướng dẫn mà để giúp diễn giải, bổ sung và giúp đưa ra thông tin chi tiết của
hướng dẫn.
Câu hỏi 1: Có bắt buộc đeo khẩu trang cho cả các hoạt động trong nhà và ngoài
trời không hay là chỉ bắt buộc nếu các bạn không thể ở cách nhau sáu (6)
feet?
Câu trả lời 1: Các đội tuyển, huấn luyện viên, vận động viên và đào tạo viên bắt
buộc phải đeo khẩu trang y tế tiêu chuẩn, tấm che mặt hoặc khẩu trang thông
thường khi tham gia vào một môn thể thao trong nhà. Các đội tuyển, huấn luyện
viên, vận động viên và đào tạo viên bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế tiêu chuẩn,
tấm che mặt hoặc khẩu trang thông thường, khi tham gia vào một môn thể thao
ngoài trời khi không thể duy trì khoảng cách sáu (6) feet.
Câu hỏi 2: Có bất kỳ ngoại lệ nào với các yêu cầu đeo khẩu trang/tấm che mặt
cho các vận động viên là sinh viên có các tình trạng y tế sẵn có hay không?
Câu trả lời 2: Không. Có các thời điểm giới hạn khi bạn không phải đeo khẩu trang
y tế tiêu chuẩn, tấm che mặt hoặc khẩu trang thông thường tại một địa điểm thuộc
phạm vi áp dụng của hướng dẫn toàn tiểu bang, bao gồm khi tham gia vào một
hoạt động khiến việc đeo khẩu trang y tế tiêu chuẩn, tấm che mặt hoặc khẩu trang
thông thường là không khả thi, chẳng hạn như khi bơi lội. Các trường học và khu
học chánh nên làm việc với cố vấn pháp lý của họ để đảm bảo họ tuân thủ Đạo
luật dành cho người Mỹ khuyết tật và Đạo luật Giáo dục cho các Cá nhân bị
Khuyết tật và các luật hiện hành khác.
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Câu hỏi 3: Các hướng dẫn cho hạt theo giai đoạn có áp dụng trong Hướng dẫn
dành cho các môn Thể thao Học đường K-12 hay không?
Câu trả lời 3: Hướng dẫn Quay lại Thi đấu có Giới hạn dành cho các môn Thể thao
Học đường K-12 là hướng dẫn toàn tiểu bang và dành cho tất cả các hạt bất kể
hạt đó đang trong giai đoạn nào. Hướng dẫn dành cho các môn Thể thao Giải trí
chỉ dành cho các hạt đang ở Giai đoạn hai.
Câu hỏi 4: Các trường học có cần tuân thủ các hướng dẫn trường học sẵn sàng,
Học sinh An toàn của Sở Giáo dục Oregon khi tham gia giải điền kinh học
đường không?
Câu trả lời 4: Các giải điền kinh học đường cần tuân theo giới hạn sức chứa của
cuộc tụ họp nêu trong Hướng dẫn Quay lại Thi đấu có Giới hạn dành cho các môn
Thể thao Học đường K-12.
Câu hỏi 5: “Một số hình thức học tập trực tiếp” có nghĩa là gì?
Câu trả lời 5: Trong khuôn khổ mục đích của Hướng dẫn Quay lại Thi đấu có Giới
hạn dành cho các môn Thể thao Học đường K-12, một số hình thức học tập trực
tiếp đề cập đến hình thức học tập tại chỗ hoặc kết hợp giữa học tại chỗ và học từ
xa cho học sinh.
Câu hỏi 6: Các đội tuyển thể thao tiếp xúc toàn thân của nhà trường có được
phép huấn luyện, kiểm tra và tập luyện miễn là các vận động viên không có
bất kỳ tiếp xúc thân thể nào không?
Câu trả lời 6: Có, việc huấn luyện và kiểm tra được phép miễn là các vận động
viên không có tiếp xúc toàn thân với nhau.
Câu hỏi 7: Nhiều sự kiện thể thao có được phép diễn ra cùng một lúc ở một khu
liên hợp thể thao hay không?
Câu trả lời 7: Có. Các nhà điều hành khu phức hợp phải tuân thủ hướng dẫn dành
cho nhiều sự kiện thể thao nêu trong Hướng dẫn Quay lại Thi đấu có Giới hạn
dành cho các môn Thể thao Học đường K-12.
Câu hỏi 8: Yêu cầu để tổ chức một sự kiện thể thao khác trong cùng một cơ sở
với sự kiện vừa diễn ra là gì? Ví dụ: có cần khoảng thời gian giãn cách là 2
giờ không hay có các yêu cầu vệ sinh không?
Câu trả lời 8: Không yêu cầu phải có khoảng thời gian giãn cách giữa các sự kiện
thể thao; tuy nhiên, các nhà điều hành khu liên hợp thể thao phải đảm bảo rằng
những khu vực nhiều người đi lại như các lối vào, lối ra, bàn đăng ký, phòng vệ
sinh và khu vực mua đồ ăn, được vệ sinh và sát trùng giữa các trò chơi và sự kiện.
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Câu hỏi 9: Ai đảm bảo rằng các môn thể thao K-12, các môn thể thao câu lạc bộ
và các môn thể thao cho thanh thiếu niên tuân thủ với hướng dẫn này, bao
gồm tuân thủ việc cầm những môn thể thao tiếp xúc toàn thân? Báo cáo vi
phạm bằng cách nào?
Câu trả lời 9: Khiếu nại về vi phạm Sắc lệnh 20-27 của Thống đốc và Hướng dẫn
của Cơ quan Y tế Oregon có thể gửi về Cơ quan An toàn và Sức khỏe Nghề
nghiệp Oregon (OR-OSHA) hoặc Cơ quan Y tế Oregan theo địa chỉ
covid19.reopening@dhsoha.state.or.us.
Câu hỏi 10: Tại sao học sinh được phép thực hành và/hoặc thi đấu trong khi học
sinh không trở lại lớp học?
Câu trả lời 10: Điều quan trọng là tiếp tục khuyến khích học sinh tham gia vào các
hoạt động thể chất vì sức khỏe tâm lý, cảm xúc, thân thể và tinh thần của các em.
Cho phép một nhóm nhỏ tham gia vào các hoạt động thể thao làm giảm nguy cơ
lây lan vi rút corona trong khi bồi dưỡng/phát triển các vận động viên.

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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