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Bản Ghi Nhớ 

 
Ngày 25 tháng 3 năm 2020 
 
Tới: Tất cả các công ty bảo hiểm trách nhiệm thương mại được thừa nhận và không 
thừa nhận 
 
Từ: Brian Fordham, quản lý Chương Trình Tài Sản và Tai Nạn  
 
VỀ VIỆC:  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 
 
Vào ngày 8 tháng 3, Thống Đốc Kate Brown của tiểu bang Oregon đã tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp theo ORS 401.165 do mối đe dọa sức khỏe cộng đồng mà COVID-19 
gây ra. Vào ngày 11 tháng 3, Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã công bố đại dịch toàn cầu và 
vào ngày 13 tháng 3, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố dịch bệnh này là 
trường hợp khẩn cấp quốc gia. COVID-19 có thể gây ra bệnh đường hô hấp dẫn đến 
bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong, và Tiểu Bang Oregon sẽ tiếp tục ngăn chặn sự lây lan 
của vi-rút. 
 
Tuân theo ORS 731.482, các công ty bảo hiểm không được rút, không gia hạn hoặc 
hủy bỏ bất kỳ mục trách nhiệm thương mại nào của bảo hiểm hoặc loại hình kinh 
doanh, như cơ sở chăm sóc trẻ em, mà không cung cấp văn bản chứng minh và phê 
duyệt thích hợp của Giám đốc Sở Dịch Vụ Tiêu Dùng và Kinh Doanh. 
 
Sắc Lệnh Oregon 20-12 đưa ra các yêu cầu phải đáp ứng một cơ sở chăm sóc trẻ em 
để cung cấp dịch vụ. Cụ thể, phải thực hiện chăm sóc trẻ em trong một nhóm ổn định 
tối đa từ 10 trẻ trở xuống, (ổn định có nghĩa là cùng một nhóm mỗi ngày) và trong một 
lớp học các trẻ em ngoài nhóm ổn định không thể tiếp cận.    
 
Các cơ sở chăm sóc trẻ em tuân thủ sắc lệnh này và tuân theo các yêu cầu chăm sóc 
trẻ em không được coi là nguy cơ gia tăng theo ORS 731.482(1)(d) và công ty bảo 
hiểm không thể hủy bỏ hoặc không gia hạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm đối với cơ 
sở chăm sóc trẻ em.   
 
Các thắc mắc về bản ghi nhớ này nên được gửi trực tiếp đến Brian Fordham, quản lý 
Chương Trình Tài Sản và Tai Nạn, theo địa chỉ Brian.J.Fordham@Oregon.gov hoặc 
theo số 503-949-8323. 
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