
Apendiks C-1: Mga Karagdagang Negosyo na Pinapayagan na Magpatakbo 

(Epektibo Hunyo 5, 2020) 

Mga Pangkalahatang Kinakailangan 

Ang "Mga Karagdagang Negosyo" na nakalista sa ibaba ay maaaring magsimulang magpatakbo, 

napapailalim sa mga kinakailangan na nakatukoy sa Kautusan at sa anumang karagdagang mga 
kinakailangan na nakatukoy sa ibaba o sa hiwalay na patnubay na tukoy sa industriya ng Opisyal 
ng Pangkalusugan.  Itong mga negosyo ay napili upang ipatupad ang isang nasusukat na 

pagpapalawak ng komersyal na aktibidad batay sa mga pagsasaalang-alang na may kaugnayan sa 
kalusugan kasama na ang mga panganib ng pagkakalat ng COVID-19 na nauugnay sa mga uri ng 

pagpapatakbo ng negosyo, ang kakayahang makabuluhang na mabawasan ang mga panganib sa 
pagkakalat na nauugnay sa mga operasyon, at mga may kaugnayang mga kadahilanan, tulad ng 
mga sumusunod: 

• Pagtaas sa kadaliang kumilos at dami ng aktibidad-ang pangkalahatang epekto ng 
pagbubukas muli sa bilang ng mga taong umaalis sa kanilang mga tahanan at naglalakbay 
upang magtrabaho o ma-access ang negosyo;  

• Katindihan ng pakikipag-ugnay-ang uri (malapit o malayo) at tagal (maikli o matagal) 
ng pakikipag-ugnay na kasangkot sa negosyo; 

• Bilang ng mga nakipag-ugnay—Ang tinatayang bilang ng mga tao na nasa lugar ng 
parehong oras; 

• Potensyal ng pagbabago-ang antas kung saan mababawasan ang panganib ng pagkakalat 
ng mga pamamaraan sa pagbawas. 

Upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat sa pinakamalaking posible, ang bawat 

Karagdagang Negosyo ay dapat, bago ipagpatuloy ang operasyon: 

1) Maghanda at magkumpleto ng isang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao 
(Social Distancing Protocol o SDP) para sa bawat isa sa mga pasilidad dito sa County na 

ginagamit ng Tauhan o publiko, gamit ang template na ibinigay sa Apendiks A sa 
Kautusan. 

2) Ang Palatandaan na COVID-19 PREPARED at SDP Papel ng Impormasyon ng Bisita, 

na kasama sa Apendiks A, ay dapat i-print at mai-post sa o malapit sa pasukan ng 
pasilidad, tulad ng isang bintana, at madaling makita ng publiko at Tauhan mula sa labas 

ng pasilidad. 
3) Ang SDP ay dapat na maipamahagi sa lahat ng Tauhan na nagtatrabaho sa 

pasilidad.Ipatupad ang lahat ng mga pamamaraan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa 

Ibang Tao bago bumukas. 
4) I-print at i-post ang lahat ng mga palatandaan na kinakailangan sa SDP.May ilang mga 

template ng palatandaan ay magagamit sa website ng Departamento ng Pampublikong 
Pangkalusugan sa: https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do-
flyers.aspx. 

 
Tulad ng ginamit sa itong Apendiks C-1, ang "Tauhan" ay nangangahulugang ang mga 

sumusunod na taong nagbibigay ng mga kalakal o serbisyo o nagsasagawa ng mga operasyon na 
nauugnay sa Karagdagang Negosyo sa County: mga empleyado; mga kontratista at sub-
kontratista (tulad ng mga nagbebenta ng mga kalakal o nagsasagawa ng mga serbisyo sa lugar o 
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nagde-deliver ng mga kalakal para sa negosyo); mga independyenteng kontratista (tulad ng "gig 
workers" na nagsasagawa ng trabaho sa pamamagitan ng aplikasyon ng Karagdagang Negosyo o 

iba pang online interface); mga tindera na pinahihintulutang magbenta ng mga paninda sa 
lokasyon; mga boluntaryo; at iba pang mga indibidwal na regular na nagbibigay ng mga serbisyo 

sa lokasyon sa kahilingan ng Karagdagang Negosyo. 
 
Bilang karagdagan, ang bawat Karagdagang Negosyo ay dapat sumunod sa mga 

Pangangailangan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao at lahat ng nauugnay na patnubay ng 
estado at mga lokal na direktiba.Kung saan may mga pagkakaiba sa pagitan ng patnubay ng 

estado at ng mga direktiba ng lokal na pampublikong pangkalusugan na may kaugnayan sa 
pandemya ng COVID-19, ang pinaka-paghihigpit sa mga probisyon ay ang magko-kontrol. 
 

Listahan ng mga Karagdagang Negosyo 

 

Para sa mga layunin nitong Kautusan, kasama sa mga sumusunod ang mga Karagdagang 
Negosyo: 

 

(1)Tingi 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang tingi ay karaniwang nagsasangkot ng isang 

katamtamang antas ng pakikipag-ugnay sa maikling tagal ng panahon at maaaring 
magpatuloy sa mga limitasyon upang matiyak ang sapat na pagdistansya mula sa ibang 
tao at bawasan ang panganib ng pagkakalat.   

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Ang lahat ng mga negosyong tingi, kabilang 
ang mga pakyawang negosyo, ay maaaring magpatakbo alinsunod sa mga sumusunod na 

mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Maliban kung nagpapatakbo bilang isang Mahahalagang Negosyo o Panlabas 
na Negosyo o upang magsagawa ng isang Mahahalagang Gawain ng 

Gobyerno, ang kabuuang bilang ng Mga Tauhan na naroroon sa isang 
pasilidad na kwalipikado sa ilalim ng kategoryang ito ay dapat kahit 

kailanman hindi hihigit sa isang Tauhan bawat 300 kabuuang talampakang 
kuwadrado sa pasilidad, at hindi hihigit sa isang customer bawat 200 
talampakang kuwadrado na bukas na espasyo sa publiko. 

 

(2) Pagmamanupaktura 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga panganib na nauugnay sa aktibidad na ito ay 
maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mga pamamaraan na matiyak ang sapat na 
pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga 

sambahayan.   

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Ang lahat ng mga negosyo sa 

pagmamanupaktura ay maaaring magpatakbo alinsunod sa mga sumusunod na mga 
limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Maliban kung nagpapatakbo bilang isang Mahahalagang Negosyo o upang 

magsagawa ng Mahalagang Gawain ng Gobyerno, ang kabuuang bilang ng 
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mga tao (kabilang ang Mga Tauhan, mga customer, mga taong pag-delivery, o 
iba pang mga tao) ay naroroon sa isang pasilidad na kwalipikado sa ilalim ng 

kategoryang ito ay dapat sa anumang oras ay hindi hihigit sa isang tao bawat 
300 talampakang kuwadrado sa pasilidad. 

 

(3) Logistik, Warehousing, Pag-delivery, at Pamamahagi 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga panganib na nauugnay sa aktibidad na ito ay 

maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mga pamamaraan na matiyak ang sapat na 
pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga 

sambahayan.   

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Ang lahat ng mga logistik, warehousing, 
pag-delivery, at pamamahagi ng mga negosyo ay maaaring magpatakbo alinsunod sa mga 

sumusunod na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan: 

i. Maliban kung nagpapatakbo bilang isang Mahahalagang Negosyo o upang 

magsagawa ng Mahalagang Gawain ng Gobyerno, ang kabuuang bilang ng 
mga tao (kabilang ang Mga Tauhan, mga customer, mga taong pag-delivery, o 
iba pang mga tao) ay naroroon sa isang pasilidad na kwalipikado sa ilalim ng 

kategoryang ito ay dapat sa anumang oras ay hindi hihigit sa isang tao bawat 
300 talampakang kuwadrado sa pasilidad. 

ii. Ang lahat ng mga aktibidad sa pag-delivery at pamamahagi ay dapat maganap 
kasama ang pinakamababang bilang ng mga tao sa isang sasakyan na 
kinakailangan upang ligtas na mapatakbo ang sasakyan at isagawa ang may-

katuturang mga gawain sa trabaho. 

iii. Bilang karagdagan sa mga kinakailangan na nakalagay sa Kautusan tungkol sa 

mga panakip sa mukha, ang Tauhan ay dapat magsuot ng mga panakip sa 
mukha sa lahat ng oras kapag na sa loob ng isang sasakyan upang magsagawa 
ng mga operasyon na kwalipikado sa ilalim ng kategoryang ito, maliban sa 

mga Tauhan na bukod mula sa kinakailangan ng mga panakip sa mukha 
alinsunod sa Kritikal na Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng 

Pangkalusugan.  

 

(4)Mga Panlabas na Museo, Panlabas na Makasaysayang Lugar, at mga Pampublikong 

Hardin 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang pagbisita sa mga panlabas na museo, mga panlabas na 

makasaysayang lugar, at mga hardin na magagamit ng publiko ay nagsasangkot ng 
mababang katindihan ng pakikipag-ugnay at isang mababang bilang ng mga pakikipag-
ugnay hangga't ang wastong pagdistansya mula sa ibang tao ay pinananatili sa lahat ng 

oras.  Ang mga pakikipag-ugnay at aktibidad na nangyayari sa labas ay mas mababang 
panganib ng pagkakalat kaysa sa karamihan sa mga panloob na pakikipag-ugnayan at 

aktibidad.  Dahil pinahihintulutan na ang panlabas na libangan sa ilalim ng Kautusan, ang 
pagpapatuloy ng aktibidad na ito ay dapat magresulta lamang sa katamtaman na pagtaas 
ng kadaliang kumilos at maaaring mabawasan ang kasikipan sa iba pang mga panlabas na 

lokasyon tulad ng mga pampublikong parke at aplaya. 
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b. Paglalarawan at mga Kondisyon.  Ang mga panlabas na museo, panlabas na 
makasaysayang lugar, at mga pampublikong hardin ay maaaring mabuksan alinsunod sa 

mga sumusunod na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa 
Kautusan: 

i. Ang mga miyembro ng publiko ay hindi pinapayagan na mag-access sa 
anumang mga panloob na pasilidad na nauugnay sa mga panlabas na museo, 
mga panlabas na makasaysayang lugar, o mga hardin na maa-access sa 

publiko, maliban sa paggamit ng mga banyo, na dapat na madalas na linisin. 
Lahat ng negosyo at transaksyon na kinasasangkutan ng mga miyembro ng 

publiko ay dapat mangyari sa labas. 
ii. Ang mga negosyong nagpapatakbo sa ilalim ng kategoryang ito ay dapat 

magpatupad ng mga pamamaraan upang matiyak na ang pagdistansya mula sa 

ibang tao na hindi bababa sa anim na talampakan ay pinananatili sa lahat ng 
oras maliban sa pagitan ng mga miyembro ng parehong sambahayan.  

(5) Pangangalaga sa Bata, Mga Kampo, at iba pang Institusyong Pang-edukasyon o 

Libangan para sa Lahat ng Mga Bata 

a. Batayan para sa Pagdagdag. Ang mga negosyong ito ay kritikal sa kaunlaran ng pisikal, 

kaisipan, at panlipunan ng mga bata, at may mahalagang tungkulin din sa kagalingan ng 
lipunan at pang-ekonomiya.  Gayunpaman, ang mga programang ito ay nagsasangkot ng 

medyo mataas na dami, katindihan, at tagal ng mga pakikipag-ugnay, at ang mga bata ay 
madalas na hindi palaging sumusunod sa mga kinakailangang pagdistansya mula sa ibang 
tao at sa kalinisan na nalalapat sa iba pang mga uri ng negosyo.  Ang panganib na 

nauugnay sa itong kategorya ng mga negosyo ay maaaring mabawasan ng ilang antas sa 
limitasyon sa laki ng mga grupo at sa pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga grupo. Bilang 

karagdagan, dahil marami sa itong mga negosyon ay pinapayagan na magpatakbo para sa 
ilang mga bata, itong karagdagan ay gumagawa ng medyo katamtaman na pagpapalawak 
ng aktibidad. 

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Lahat ng mga pag-aalaga ng bata, mga 
kampo, at iba pang mga institusyong pang-edukasyon o libangan o programa ay maaaring 

magbigay ng kanilang mga serbisyo sa lahat ng mga bata na sumasailalim sa mga 
sumusunod na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Dapat isagawa ng mga programa sa matatag na mga grupo ng 12 o mas 

kaunting mga bata ("matatag" ay nangangahulugang ang parehong 12 o mas 
kaunting mga bata ay nasa parehong grupo bawat araw).   

ii. Ang mga bata sa loob ng isang programa ay hindi dapat magbago mula sa 
isang grupo sa iba pang programa sa loob ng programa. 

iii. Kung higit sa isang grupo ng mga bata ang inaalagaan sa isang pasilidad, ang 

bawat grupo ay dapat nasa hiwalay na silid.  Hindi makihalubilo ang mga 
grupo sa bawat isa. 

iv. Ang mga tagapagbigay ng pangangalaga at mga tagapagturo ay dapat 
manatiling nag-iisa sa isang grupo ng mga bata. 

v. Ang mga bata ay maaaring hindi lumipat mula sa isang programa patungo sa 

isa pang mas madalas ng isang beses bawat tatlong linggo, o makibahagi sa 
higit sa isang programa nang sabay-sabay.  
 



5 
(Epektibo Hunyo 5, 2020) 

(6) Limitadong Mga Serbisyo na Hindi Kinakailangan ang Pakikipag-ugnay sa Customer 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang limitadong mga serbisyo na pinapayagan upang 

mabuksan ay nagsasangkot ng mababang, mababang-lakas, maikling tagal ng pakikipag-
ugnayan sa pagitan ng Tauhan at mga customer.  Ang mga panganib na nauugnay sa 

itong aktibidad ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mga pamamaraan na 
matiyak ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang pakikipag-ugnay sa 
pagitan ng mga sambahayan.   

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Ang mga limitadong serbisyo na hindi 
nangangailangan ng pakikipag-ugnay sa customer kasama ngunit hindi limitado sa, pag-

aayos ng alagang hayop (kabilang ang mga mobile na pag-aayos ng alagang hayop), 
pangangalaga ng alagang hayop, paglalakad sa aso, mga serbisyo sa pagkumpuni 
(kabilang ang sapatos, relo, alahas, at iba pang mga serbisyo sa pagkumpuni), serbisyo sa 

pagluluto sa bahay, mga mananahi, pagdedetalye ng kotse, serbisyo sa paglilinis ng 
tirahan, at pagpapaayos ng bahay, ay maaaring magpatakbo alinsunod sa mga sumusunod 

na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Kung ang serbisyo ay pinatatakbo sa labas ng isang pasilidad sa negosyo na 
hindi isang Mahalagang Negosyo o Panlabas na Negosyo o ginamit upang 

isagawa ang isang Mahalagang Gawain ng Gobyerno, ang kabuuang bilang ng 
mga tao (kabilang ang Mga Tauhan, mga customer, mga pag-delivery, o iba 

pang mga tao) na naroroon sa pasilidad ay dapat sa anumang oras ay hindi 
hihigit sa isang tao bawat 300 kabuuang talampakang kuwadrado sa pasilidad, 
at hindi hihigit sa isang customer bawat 200 na talampakaing kuwadrado ng 

bukas na espasyo sa publiko. 
ii. Sa abot na magagawa, lahat ng mga pakikipag-ugnayan at transaksyon sa 

pagitan ng Tauhan at mga customer ay dapat mangyari sa labas. 
iii. Sa abot na magagawa, ang mga negosyo ay dapat magbigay ng isang opsyon 

sa mga customer na nagpapahintulot sa kanila na mag-order at magbayad para 

sa mga produkto sa online o sa pamamagitan ng telepono bago dumating sa 
pasilidad. 

iv. Sa abot na magagawa, ang mga item na inaayos ay dapat na madidisimpekta 
bago maisauli sa mga customer. 

 

 

 

(7)Panlabas na Kainan 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang panlabas na kainan ay nagbibigay ng pag-access sa 
mga sariwang inihanda na pagkain sa medyo mababang panganib ng pagkakalat. Dahil 

ang serbisyo ng pagkain ay limitado sa mga lugar sa labas, ang pangkalahatang dami ng 
tumaas na aktibidad ay magiging katamtaman. Ang mga pakikipag-ugnay at aktibidad na 

nangyayari sa labas ay mas mababang panganib ng pagkakalat kaysa sa karamihan sa 
mga panloob na pakikipag-ugnayan at aktibidad. Ang mga panganib na nauugnay sa mga 
operasyon na ito ay maaaring lubos na mapagaan ang mga kondisyon upang matiyak ang 
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sapat na pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang magkakaugnay sa pagitan ng 
mga sambahayan.  

 
b. Paglalarawan at mga kondisyon upang magpatakbo: Ang mga restawran at iba pang mga 

pasilidad sa pagkain na nagbebenta ng serbisyong pag-upo na pagkain ay maaaring 
magbigay ng panlabas na pag-upo na kainan, napapailalim sa sumusunod na mga 
limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan: 

 
i. Ang mga kaayusan sa panlabas na pag-upo ay dapat limitahan ang bilang ng mga 

patron sa isang solong lamesa na hindi hihigit sa anim (6) na indibidwal, na lahat 
ay dapat mula sa parehong sambahayan o tirahan.  Ang mga miyembro ng 
magkahiwalay na sambahayan o mga tirahan ay hindi pinapayagan na kumain sa 

parehong lamesa. 
ii. Ang lahat ng mga lamesa ay dapat na paghiwalayin upang matiyak ang hindi 

bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa ibang tao ay madaling 
mapanatili sa pagitan ng lahat ng mga miyembro ng magkahiwalay na 
sambahayan o tirahan sa lahat ng oras. Para sa kalinawan, ang mga parokyano na 

miyembro ng parehong sambahayan o tirahan at nakaupo nang magkasama sa 
isang lamesa ay hindi kailangang magkahiwalay ng anim na talampakan. 

iii. Maaaring ibenta ang alak sa mga patron kasabay ng isang pagkain, ngunit hindi 
ito maaaring ibenta nang nakapag-iisa. 

iv. Ang mga lugar ng bar ay dapat manatiling sarado sa mga customer. 

v. Ang mga kaganapan sa libangan ay hindi pinapayagan sa oras na ito. 
vi. Ang panlabas na kainan, paglalagay ng mga kaayusan sa panlabas na pag-upo, at 

serbisyo sa pagkain ay dapat na sumusunod sa mga lokal na batas, regulasyon, at 
mga kinakailangan sa pahintulot.  

vii. Ang mga pasilidad na bukas para sa panlabas na kainan ay dapat mag-alok ng 

pag-pickup sa curbside, takeaway, at/o mga alternatibong serbisyo sa pag-
delivery. 

(8) Panlabas na Palanguyan 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga panlabas na palanguyan ay may mga madalas-
hinahawakan na ibabaw at hindi nangangailangan ng ibinahaging kagamitan.  Ang mga 

panganib na nauugnay sa mga panlabas na palanguyan ay maaaring lubos na mapagaan 
ng mga limitasyon upang matiyak ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao at 

limitahan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga sambahayan.   

b. Paglalarawan at Kondisyon na Magpatakbo.  Ang mga panlabas na palanguyan ay 
maaaring magpatakbo alinsunod sa mga sumusunod na mga limitasyon bilang 

karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Ang paglangoy ng lap ay dapat na limitado sa isang manlalangoy bawat 

daanan, maliban na ang mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan ay 
maaaring sumakop sa isang solong daanan. 

ii. Ang paggamit ng mga nakabahaging mga lugar ng paglangoy ay dapat na 

limitado sa hindi hihigit sa isang manlalangoy bawat 300 talampakang 
kuwadrado ng binabahaging espasyo sa palanguyan. 
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iii. Maliban sa mga miyembro ng parehong sambahayan, ang mga manlalangoy 
ay dapat manatiling hindi bababa sa anim na talampakan nang magkahiwalay 

sa lahat ng oras. 
iv. Hindi bababa sa isang tao, na hiwalay mula sa isang tagapag-alaga, ay dapat 

"on duty" sa lahat ng oras upang matiyak na ang protokol ng pagdistansya 
mula sa ibang tao na naaangkop sa pasilidad at lahat ng mga limitasyon dito 
ay sinusundan. 

v. Ang mga silid ng locker ay dapat isara sa publiko, maliban sa paggamit bilang 
isang banyo. 

vi. Ang lahat ng pagtitipon ay ipinagbabawal sa labas ng palanguyan, tulad ng sa 
mga deck ng pool, maliban ang mga miyembro ng isang sambahayan ay 
maaaring manonood sa isang bata o ibang tao na lumalangoy upang matiyak 

ang kaligtasan at pangangasiwa. 

(9)Mga Campground  

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang kamping ay isang panlabas na aktibidad at maaaring 
mangyari sa mga miyembro ng sariling sambahayan nang hindi bumubuo ng malaking 
panganib ng pakikipag-ugnay sa ibang mga sambahayan.  Ang mga panganib na 

nauugnay sa itong aktibidad ay maaaring mabawasan sa pamamagitan ng mga 
pamamaraan na matiyak ang sapat na pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang 

pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga sambahayan.    

b. Paglalarawan at mga Kondisyon.  Ang mga kamping ay maaaring magpatakbo alinsunod 
sa mga sumusunod na mga limitasyon sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Ang mga itinalagang lugar ng kamping lamang ang dapat gamitin. 

ii. Ang bawat lugar ng kamping ay dapat na sakupin ng hindi hihigit sa isang 

sambahayan o tirahan. 

iii. Kung ang mga lugar ng kamping ay agad na katabi ng isa't isa, dapat 
magkaroon ng kahit isang saradong lugar ng kamping sa pagitan ng bawat 

bukas na lugar ng kamping upang mapanatili ang sapat na distansya sa pagitan 
ng mga sambahayan o tirahan. 

iv. Ang mga yurt, dorm, cabins, "glamping" na pasilidad, at iba pang 
permanenteng pasilidad ay maaaring hindi magamit, maliban sa mga banyo, 
locker ng pagkain, mga istasyon ng panghugas ng pinggan, at mga istasyon ng 

inuming tubig, na dapat na madalas mai-sanitize. 

v. Sa abot na magagawa, ang pagpapareserba ay dapat gawin sa pamamagitan ng 

telepono o online bago dumating. 

 

 


