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Trong nỗ lực trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc thi
hành Sắc lệnh Hành pháp 20-12 của Thống đốc. “Ở nhà là cứu
người”, Cảnh sát Bang Oregon đang cung cấp hướng dẫn.
Đây có phải là thiết quân luật không?
Không, không phải vậy. Không có lệnh giới nghiêm và các hoạt động của
một người không bị hạn chế theo Sắc lệnh Hành pháp của Thống đốc. Mặc
dù thông tin chi tiết được cung cấp theo thứ tự liên quan đến việc giữ
khoảng cách xã hội, đóng cửa các hoạt động kinh doanh cụ thể và tụ họp
xã hội không thiết yếu - Các hoạt động của người dân Oregon nói chung là
không bị hạn chế.
Tôi có cần giấy tờ từ chủ lao động của tôi cho biết tôi là cần thiết
không?
Không. Sắc lệnh Hành pháp của Thống đốc đóng cửa một số doanh
nghiệp nhất định, được nêu trong phần (2). Các doanh nghiệp này có các
hoạt động sẽ làm cho khó tiếp xúc gần hoặc không thể tránh tiếp xúc gần.
Cảnh sát không yêu cầu hoặc kiểm tra bất kỳ loại giấy tờ đặc biệt nào từ
chủ lao động của bạn.
Tôi có cần một tấm bảng đặc biệt trên xe của tôi, khi đi làm hoặc nếu
tôi lái xe đi làm không?
Không. Không có giấy tờ hoặc bảng hiệu đặc biệt cho những người đi làm
hoặc các hoạt động được cho phép.
Tôi có bị yêu cầu dừng lại vì lái xe trên đường cao tốc?

Không vi phạm Sắc lệnh Hành pháp của Thống đốc, trong đó nêu rõ nỗ lực
nhằm tránh các cuộc tụ họp đông người - không hạn chế sự di chuyển của
người dân Oregon. Tuy nhiên, nếu bạn vi phạm giao thông hoặc phạm tội
sẽ được thi hành không lệ thuộc vào sắc lệnh, bạn có thể bị dừng lại, như
bất kỳ ngày nào khác.
Đường biên giới giữa các tiểu bang có bị đóng cửa không và chặn
đường không?
Không, các phương tiện đang di chuyển tự do trong Oregon và các bang
biên giới của chúng ta. Không có chặn đường hoặc hạn chế di chuyển xe.
Tiểu bang Washington đang hoạt động theo một sắc lệnh hành pháp tương
tự từ Thống đốc của họ, vì vậy người dân Oregon nên biết về các quy định
này khi đi lại tại tiểu bang của họ.
Nếu công ty của tôi đóng cửa, tôi vẫn có thể đi làm nếu chủ lao động
của tôi yêu cầu không? Tôi sẽ không bị bắt chứ?
Trong khi lệnh cấm công chúng tụ tập tại một công ty đóng cửa, người sử
dụng lao động vẫn có thể có việc phải làm việc tại cơ sở. Miễn là nhân viên
không thực hiện công việc bị Sắc lệnh Hành pháp nghiêm cấm, thì vẫn có
thể ở nơi làm việc. Không có giấy tờ hay “thẻ” nào là bắt buộc.
Khu vực thư giãn có mở không?
Có, nói chung là có. Một số khu vực thư giãn được kết nối với các công
viên, hiện đang đóng cửa để tuân thủ Sắc lệnh Hành pháp.
Cảnh sát có bắt giữ hoặc viết vé phạt người dân ở nơi công cộng
hoặc vi phạm Sắc lệnh Hành pháp của Thống đốc không?
Những người vi phạm Sắc lệnh của Thống đốc trong Tuyên bố Khẩn cấp
có thể bị bắt giữ hoặc yêu cầu ra tòa, đây là Tội nhẹ C - mức hành vi phạm
tội thấp nhất. Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật của Oregon đều nhất
trí với quan điểm là hành động của cảnh sát là cực kỳ không mong muốn
và chúng tôi hy vọng sẽ phổ biến thông tin cho người dân Oregon nếu việc
tụ tập vi phạm Sắc lệnh của Thống đốc. Yêu cầu ra tòa hoặc bắt giữ sẽ là
biện pháp cuối cùng đặc biệt nếu một người không tuân thủ sự hướng dẫn
hợp pháp của cảnh sát.
Thế còn việc con tôi có thể tụ tập ở một nơi mà không có sự cho
phép của tôi, như công viên trượt băng thì sao?

Cảnh sát biết rằng con cái chúng ta thường không nghe lời khuyên của
cha mẹ và có thể bỏ qua hướng dẫn đi khi đi xa. Giống như người lớn
được thấy đang tụ tập tại một địa điểm, các cảnh sát có thể sẽ tiếp cận các
thanh niên và phổ biến thông tin họ về sắc lệnh. Yêu cầu ra tòa và bắt giữ
là rất khó xảy ra, chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt nhất.

Tôi vẫn có thể đi leo núi và câu cá không?
Có. Người dân Oregon vẫn có thể đi tiêu khiển ngoài trời, nếu hoạt động
giải trí của họ liên quan đến việc không tiếp xúc với người khác và họ có
thể duy trì khoảng cách xã hội phù hợp - được xác định là 6 feet trở lên từ
những người khác. Người dân Oregon và du khách đến tiểu bang của
chúng tôi nên biết rằng hầu hết các khu cắm trại và đường dốc dành cho
thuyền đều bị đóng cửa, vì vậy bạn nên nghiên cứu kế hoạch của mình
trước khi đi chơi.
Tôi có nên gọi 911 nếu tôi thấy mọi người tụ tập không?
Không. Mức độ vi phạm này không cần phải báo cáo cho cảnh sát, cứu
hỏa hoặc cấp cứu y tế qua 911. Mọi người có thể chọn tự phổ biến cho
người dân Oregon hoặc nếu thấy có tụ tập đông người, họ có thể gọi số
điện thoại không khẩn cấp của cơ quan cảnh sát tương ứng.
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