
 
 

Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

VĂN  PHÒNG  QUẢN  LÝ  

KHẨN  CẤP  OREGON  

 

Thống Đốc tuyên bố ngưng sinh hoạt trên toàn tiểu bang do COVID-19 gia tăng đột ngột 

Do số trường hợp COVID-19 ở Oregon gia tăng đột ngột, Thống đốc Kate Brown tuyên bố ngưng một số 

tụ họp cụ thể trên toàn tiểu bang trong hai tuần. Trong khi chúng ta cùng cố gắng phục hồi hậu quả sau 

đám cháy rừng, điều quan trọng là phải tuân theo các quy định của tiểu bang để giảm rủi ro và ngăn chặn 

sự lây lan của COVID-19.  Hãy xem bên dưới để biết hướng dẫn cụ thể. Xin vào mạng lưới 

oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702 để biết thêm thông tin. 

Hướng dẫn ngưng sinh hoạt trong hai tuần trên toàn tiểu bang: 

• Giới hạn gặp gỡ nhau (trong nhà và ngoài trời), tổng cộng không được quá sáu ngườicho đến 

không quá hai gia đình. 

• Giới hạn các tổ chức đạo giáo ở mức tối đa 25 người bên trong nhà hoặc 50 người ngoài trời. 

• Giới hạn các tiệm ăn uống chỉ nhận đặt thức ăn tự đến lấy và giao tận nơi. 

• Đóng cửa các phòng tập và tổ chức thể dục, cơ sở giải trí bên trong nhà, viện bảo tàng, các hoạt 

động giải trí bên trong nhà, hồ bơi và sân thể thao bên trong nhà . 

• Đóng cửa các sở thú, vườn thượng uyển, công viên có bể nuôi cá, các hoạt động giải trí ngoài trời 

và các hồ bơi ngoài trời. 

• Giới hạn các cửa hàng tạp hóa và tiệm thuốc tây ở mức tối đa 75% số người vào và khuyến khích 

nên gọi đặt lấy hàng bên lề. 

• Giới hạn các cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương mại bán lẻ (trong nhà và ngoài trời) ở mức tối 

đa 75% số người vào và khuyến khích nên gọi đặt lấy hàng bên lề. 

• Đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp nên cho nhân viên làm việc từ nhà càng nhiều càng tốt và không 

mở cửa văn phòng để nhận người ngoài vào. 

• Cấm vào thăm viếng tại các cơ sở chăm sóc dài hạn (được phép thăm viếng ngoài trời để hỗ trợ 

phẩm chất cuộc sống). 

FEMA KÉO DÀI thời hạn nộp đơn xin Hỗ Trợ Cá Nhân cho đến ngày 30 

tháng Mười Một, 2020.  

• Chúng tôi có Hỗ Trợ Cá Nhân (Individual Assistance, hay IA) cho những người bị ảnh 

hưởng do cháy rừng ở các quận Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, 

và Marion.  

• Các gia chủ và người thuê tại Oregon đã ghi danh xin trợ giúp thảm họa với FEMA sau cháy 

rừng nên giữ liên lạc với FEMA để bảo đảm tiến trình trợ giúp thảm họa được cứu xét. 

Những người sống sót nên cập nhật thông tin liên lạc càng sớm càng tốt vì FEMA có thể cần 

liên lạc với họ để lấy thêm thông tin hoặc kiểm tra nhà theo cách ảo. 

Dọn Dẹp Đám Cháy Rừng: Bước 2 - dọn dẹp bụi tro và mảnh vụn 

https://www.oregon.gov/newsroom/Pages/NewsDetail.aspx?newsid=37702


Oregon.gov/OEM | Facebook @OMDOEM | Twitter @OregonOEM 
 

Tiểu bang Oregon cung cấp miễn phí cho việc dọn dẹp bụi tro và mảnh vụn do cháy rừng cho tất cả các ngôi nhà và 

cơ sở kinh doanh tại tám quận bị ảnh hưởng bởi đám cháy rừng trong tháng Chín; điều này bao gồm các bãi đậu cho 

nhà di động, ngôi nhà thứ hai, doanh nghiệp và các cấu trúc khác. 

• Các chủ nhà và doanh nghiệp muốn tham gia chương trình dọn dẹp cháy rừng do chính phủ lãnh 

đạo không phải trả chi phí trước nào cả. Ngoài ra, không có cơ quan chính phủ nào - tiểu bang, 

liên bang hoặc nhà thầu - sẽ yêu cầu bất cứ hãng bảo hiểm nào trả tiền cho họ cả, trừ trường hợp 

đặt biệt là dọn dẹp mảnh vụn hoặc những gì còn lại sau khi nhà hoặc cơ sở doanh nghiệp được 

hoàn toàn xây cất lại. 
• Chúng tôi có chương trình dọn dẹp miễn phí cho chủ nhà và cơ sở doanh nghiệp ở các quận 

Clackamas, Douglas, Jackson, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, và Marion. 

• Chủ nhà cần phải ký tên vào mẫu Giấy Phép Ra Vào (Right of Entry) để cho phép nhóm dọn dẹp 

vào nhà của họ. Nhóm dọn dẹp sẽ dọn bụi tro và các mảnh vụn của nhà, cây nguy hiểm, nền bê 

tông và các xe hơi bị cháy.  

• Để nộp mẫu Giấy Phép Ra Vào và để biết thêm thông tin, xin vào wildfire.oregon.gov/cleanup 

hoặc gọi đường dây nóng dọn dẹp mảnh vụn do cháy rừng: 503-934-1700. 
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