VĂN PHÒNG GIÁM ĐỐC
Kate Brown, Thống đốc

Ngày có hiệu lực: Ngày 18 tháng 12 năm 2020

500 Summer St NE E20
Salem OR 97301
Số điện thoại: 503-947-2340
Số fax: 503-947-2341

Hướng dẫn của ngành - Cơ sở tín
ngưỡng, nhà tang lễ, nhà xác và nghĩa trang
Thẩm quyền: Sắc lệnh số 20-66, ORS 433.441, ORS 433.443, ORS 431A.010
Áp dụng: Hướng dẫn này áp dụng trên toàn tiểu bang cho các cơ sở tín ngưỡng, nhà tang lễ,
nhà xác và nghĩa trang.
Hiệu lực thực thi: Trong phạm vi hướng dẫn này yêu cầu tuân thủ các quy định nhất định, nó
có hiệu lực thi hành theo quy định trong Sắc lệnh số 20-66, đoạn 10.

Những người điều hành các tổ chức tín ngưỡng, nhà tang lễ, nhà xác và
nghĩa trang bắt buộc phải:

Thông tin chung:


Tuân theo Hướng dẫn về khẩu trang y tế tiêu chuẩn, khẩu trang thông thường, tấm che
mặt trên toàn tiểu bang.



Tuân thủ Hướng dẫn đối với các cơ sở ăn uống đối với mức độ nguy cơ được chỉ định
của quận nơi có cơ sở tín ngưỡng, nhà tang lễ, nhà xác và nghĩa trang, nếu có.


Đối với các quận có nguy cơ cao, nghiêm cấm tiêu thụ thực phẩm hoặc đồ uống
tại chỗ trừ khi không thể thiếu đối với một buổi lễ tôn giáo.

Người điều hành nhà tang lễ, nhà quàn và nghĩa trang bắt buộc phải tuân thủ:

Khoảng cách và sức chứa:


Giới hạn sức chứa tối đa dựa trên mức nguy cơ được chỉ định của quận nơi có cơ sở
nhà tang lễ, nhà quàn hoặc nghĩa trang.

Người điều hành các tổ chức tín ngưỡng cần phải, nhưng không bắt buộc
phải:

Khoảng cách và sức chứa:


Giới hạn sức chứa tối đa dựa trên mức độ nguy cơ được chỉ định cho quận nơi có cơ
sở tín ngưỡng.
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Những người điều hành các tổ chức tín ngưỡng, nhà tang lễ, nhà xác và
nghĩa trang bắt buộc phải:

Khoảng cách và sức chứa:


Duy trì giãn cách ít nhất sáu (6) feet giữa mọi người, ngoại trừ việc các thành viên trong
cùng một hộ gia đình có thể cách nhau trong vòng sáu (6) feet.



Xác định và/hoặc bố trí chỗ ngồi để tuân thủ các yêu cầu giãn cách này.



Dành một màn hình thông báo về khoảng cách để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu
về khoảng cách, bao gồm tại lối vào, lối ra, phòng vệ sinh và bất kỳ khu vực nào khác
mà mọi người có thể gặp mặt hoặc tập trung đông.



Không ghép hộ gia đình hoặc cho phép ngồi chung đối với các cá nhân không cùng hộ
gia đình.



Bỏ bớt hoặc hạn chế chỗ ngồi hoặc chỗ đứng để tạo điều kiện thực hiện yêu cầu giãn
cách ít nhất sáu (6) feet giữa những người không cùng hộ gia đình.



Cấm mọi người thuộc các hộ gia đình khác nhau gặp mặt/tập trung đông ở bất kỳ khu
vực nào của cơ sở, cả trong nhà và ngoài trời, kể cả trong bãi đậu xe.

Vệ sinh và khử trùng:


Làm sạch kỹ lưỡng tất cả các khu vực của không gian tập trung trước khi mở cửa trở lại sau
bất kỳ thời gian đóng cửa kéo dài nào.



Làm sạch toàn bộ địa điểm tụ tập sau mỗi sự kiện theo yêu cầu làm sạch và khử trùng.



Sử dụng chất khử trùng có trong Danh sách được phê duyệt của Cơ quan Bảo vệ Môi
trường (Environmental Protection Agency, EPA) đối với vi rút corona SARS-CoV-2.



Phân công nhân viên vệ sinh thường xuyên làm sạch và khử trùng khu vực làm việc,
khu vực có lượng người đi lại nhiều và bề mặt thường chạm vào ở các khu vực mà
nhân viên và người tham dự/tham gia qua lại.



Phân công ít nhất một nhân viên vệ sinh dọn dẹp phòng vệ sinh hàng giờ trong suốt sự
kiện và đảm bảo đủ dụng cụ vệ sinh (ví dụ: xà phòng, giấy vệ sinh, dung dịch sát khuẩn
tay có nồng độ cồn 60-95%) trong tất cả các sự kiện.

Những người điều hành các tổ chức tín ngưỡng, nhà tang lễ, nhà xác và
nghĩa trang cần phải, nhưng không bắt buộc phải:


Cân nhắc phát trực tiếp buổi biểu diễn cho những người tham dự để giới hạn quy mô
của các cuộc họp mặt trực tiếp.



Khi hát hoặc chơi nhạc cụ, hãy cân nhắc chuyển buổi biểu diễn ra ngoài trời.



Khi chơi nhạc cụ bằng đồng và khí hơi, hãy cân nhắc việc di chuyển buổi biểu diễn ra
ngoài trời và cân nhắc che các nhạc cụ để giữ không cho các giọt bắn từ đường hô hấp
lan truyền ra khi sử dụng nhạc cụ.
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Cân nhắc sử dụng bộ khuếch đại hoặc thiết bị tăng cường âm thanh khác để giảm nhu
cầu nói to hoặc tăng âm lượng giọng nói của người biểu diễn.



Cân nhắc tăng khoảng cách vật lý cách nhau hơn sáu (6) feet giữa các cá nhân ở ngoài
trời.

Tài nguyên bổ sung:


Các biển chỉ dẫn có thể treo



Hướng dẫn về khẩu trang y tế tiêu chuẩn, khẩu trang thông thường, tấm che mặt 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 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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