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Vòi Phun Nước Chữa Cháy Cho Khu Dân Cư Hoặc Các Biện Pháp An
Toàn Khác Cho Các Cơ Sở Giữ Trẻ Mới
Tổng quát
Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2022, các cơ sở giữ trẻ mới nằm trong khu dân cư có các lựa chọn tuân thủ quy tắc mới
cần xem xét khi đăng ký với sở xây dựng địa phương. Vào ngày 26 tháng 1, Ban Kết Cấu Luật Xây Dựng đã phê
duyệt các sửa đổi tạm thời đối với Quy Tắc Đặc Biệt Về Kết Cấu Oregon 2019 (Oregon Structural Specialty Code,
OSSC) cho phép lựa chọn giữa việc trang bị hệ thống bảo vệ bằng vòi phun chữa cháy tự động cho cơ sở giữ trẻ
hoặc đáp ứng các yêu cầu an toàn theo quy định khác.

Các lựa chọn
Các nhà giữ trẻ cho gia đình mới đã đăng ký và được chứng nhận phải tuân thủ một trong các lựa chọn sau:
1. Lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy tự động dân dụng trong nhà.
2. Tuân thủ tất cả những điều sau:





Các khu vực giữ trẻ chỉ được bố trí ở đường bằng hoặc đường có lối ra bên ngoài trực tiếp.
Đảm bảo rằng không có trẻ em nào đi lại trong khu vực 3 feet theo chiều ngang của thiết bị nấu ăn
cố định như lò nướng hoặc khu vực ra ngoài, cũng như không được yêu cầu trẻ em nào đi qua phòng
chứa hoặc phòng có thể bị khóa trên đường đến lối ra bên ngoài thiết yếu.
Gửi tài liệu cho nhân viên của tòa nhà để xác minh rằng cơ sở giữ trẻ đáp ứng các yêu cầu an toàn bổ
sung do Bộ Phận Giáo Dục Mầm Non quy định.

Địa điểm phải tuân thủ
Yêu cầu này áp dụng cho cơ sở giữ trẻ mới đã được xác định trong ORS 329A, bao gồm các nhà giữ trẻ cho gia
đình mới đã đăng ký và được chứng nhận.
Mục này chỉ áp dụng cho cơ sở xây dựng mới hoặc việc mới bắt đầu sử dụng hộ nhà có sẵn. Nếu một hộ nhà trước
đây chưa được chấp thuận để sử dụng làm cơ sở giữ trẻ, thì hộ nhà đó phải tuân theo yêu cầu này. Nếu hộ nhà được
chấp thuận - hoặc đã được phê duyệt trước đó - để sử dụng làm cơ sở giữ trẻ, thì hộ nhà đó không phải tuân thủ yêu
cầu này.

Ví dụ:
Khi nào yêu cầu này được áp dụng:
• Xây dựng một hộ nhà mới được sử dụng dưới hình thức cơ sở chăm nom.
• Mở một cơ sở chăm nom mới trong một hộ nhà chưa được chấp thuận trước đó.
• Chuyển cơ sở chăm nom đến một hộ nhà khác chưa được chấp thuận trước đó.
Khi nào yêu cầu này không được áp dụng:
• Hiện đang điều hành một cơ sở chăm nom tại một hộ nhà đã được phê duyệt.
• Mở hoặc mở lại cơ sở chăm nom trong một hộ nhà đã được phê duyệt trước đó.
• Thay đổi giấy phép cho một hộ nhà đã được phê duyệt.
• Thay đổi quyền sở hữu từ giấy phép này sang giấy phép mới cho một hộ nhà đã được phê duyệt.
• Các nhà cung cấp dịch vụ được miễn cấp phép.

Vẫn còn thắc mắc?
Để biết thêm thông tin cho một dự án cụ thể, hãy liên hệ với bộ phận xây dựng địa phương: Oregon.gov/bcd/lbdd.

