
Apendiks C-2 – Mga Pinapayagang Karagdagang Aktibidad  

(Epektibo Hunyo 5, 2020) 

Mga Pangkalahatang Kinakailangan 

Ang "Mga Karagdagang Aktibidad" 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 ng Opisyal ng 
Pangkalusugan.  Itong mga aktibidad ay napili upang ipatupad ang isang nasusukat na 

pagpapalawak ng 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 aktibidad, 

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 
pagpapatuloy ng aktibidad ay magkakaroon ng bilang ng mga tao na umalis sa kanilang 
mga tahanan at nakikipag-ugnay sa iba sa komunidad;  

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

• 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. 

Listahan ng mga Karagdagang Aktibidad 

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

 
(1) Parada ng Sasakyan 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga parada ng kotse ay may sero- o mababang-
pakikipag-ugnay na katindihan dahil ang mga tao ng parehong sambahayan ay dapat 
manatili sa kanilang mga sasakyan nang magkasama sa buong kaganapan.  Ang mga 

parada ng kotse ay may mababang panganib na magreresulta sa mga ipinagbabawal na 
pagtitipon ng mga tao sa labas ng mga sasakyan dahil ang mga parada ay napagagalaw, at 

ang pagtitipon sa isang nakapirming lokasyon ay hindi pinapayagan.  Inaasahan din ang 
aktibidad na magreresulta lamang sa kaunting pagtaas ng kadaliang kumilos, at maliit na 
pakikipag-ugnay sa iba sa komunidad.  Itong aktibidad ay nagbibigay ng isang mababang 

panganib na opsyon para sa mga taong naghahangad na magdiwang ng mga espesyal na 
okasyon sa labas ng kanilang mga tahanan. 

b. Paglalarawan at mga Kondisyon.  Pinapayagan ang mga parada ng sasakyan, 
napapailalim sa sumusunod na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan 
sa Kautusan:  

i. Ang mga parada ay dapat sumunod sa lahat ng mga batas at naaangkop na 
mga kinakailangan na nagpapahintulot.  
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ii. Ang mga miyembro lamang ng parehong sambahayan ang maaaring 
makasakay sa isang solong kotse. 

iii. Hindi maaring umalis ang mga tao sa kanilang mga kotse sa anumang oras sa 
panahon ng parada. 

iv. Ang mga nakikilahok na kotse ay maaaring hindi magtipun-tipon sa isang 
nakapirming lokasyon.  

v. Walang mga bisikleta o motorsiklo na maaaring lumahok.  

 

 

(2)Mga Pagtitipon na nakabase sa sasakyan at Mga Kaganapan sa Drive-thru 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga pagtitipon na nakabase sa sasakyan at mga 
kaganapan sa drive-thru ay may mababang-pakikipag-ugnay na katindihan dahil ang mga 

tao ng parehong sambahayan ay dapat manatili sa kanilang mga sasakyan, maliban sa 
makitid na mga pagbubukod.  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 pagtitipon na nakabase sa sasakyan at mga 
kaganapan sa drive-thru para sa anumang layunin, kabilang ang ngunit hindi limitado sa 

mga drive-thru na sinehan, sa mga seremonya na drive-through, at mga seremonya na 
nakabase sa sasakyan, ay pinapayagan, napapailalim sa sumusunod na mga limitasyon 
bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa Kautusan:  

i. Ang mga pagtitipon at mga kaganapan ay dapat sumunod sa lahat ng mga 
batas at naaangkop na pahintulot sa mga kinakailangan.  

ii. Hindi hihigit sa 100 na mga sasakyan ang maaaring naroroon sa anumang 
oras. 

iii. Ang isang tao o negosyo, tulad ng salita na iyon ay nakatukoy sa Kautusan, ay 

dapat maglingkod bilang itinalagang host para sa pagtitipon o kaganapan, at 
dapat tiyakin na ang pagsunod sa lahat ng mga kinakailangan sa Kautusan at 

sa Apendiks C-2. 

iv. Para sa mga pagtitipon ng higit sa 10 mga sasakyan, dapat humiling ang host 
ng kawaning seguridad ng lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas na may 

pangunahing hurisdiksyon para sa lokasyon ng kaganapan at magbayad ng 
anumang mga gastos na itinatag ng ahensyang pagpapatupad ng batas.  Kung 

ang ahensyang pagpapatupad ng batas ay tumanggi na magbigay ng 
seguridad, responsable ang host sa pagkuha ng pribadong seguridad na sapat 
upang matiyak ang pagsunod sa Kautusan at sa Apendiks C-2.  Ang halaga ng 

kinakailangang seguridad ay dapat matukoy ng entidad na nagbibigay ng 
seguridad ngunit dapat ay hindi hihigit sa itinuring na kinakailangan upang 

mapanatili ang kaligtasan at matiyak ang pagsunod sa Kautusan at sa 
Apendiks C-2.  Para sa kalinawan, kung ang host ay gumagamit ng mga 
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opisyal ng seguridad, maaaring gamitin nito ang mga umiiral na opisyal ng 
seguridad. 

v. Ang pagkain, inumin, at iba pang mga konsesyon ay hindi maaaring ibigay o 
ibebenta para sa pagkonsumo sa pagtitipon o kaganapan. 

vi. Walang mga kagamitan o item ang maaaring ibabahagi sa mga tao, maliban sa 
mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan. 

vii. Ang mga pagtitipon at mga kaganapan ay hindi tatagal ng higit sa tatlong oras. 

viii. Ang mga sumasakay sa isang sasakyan ay dapat na mga miyembro ng 
parehong sambahayan o tirahan at maaaring hindi pumalit ng mga sasakyan sa 

panahon ng kaganapan.   

ix. Walang sinuman ang maaaring umalis sa kanilang mga sasakyan sa anumang 
oras sa kaganapan maliban sa paggamit ng banyo, tumayo sa isang tanghalan 

na pinapayagan sa Parapo 2(b) (xi), o para sa isang emerhensiya.  Ang 
kahilingan na ito ay hindi nalalapat sa mga tauhan ng kaganapan o seguridad, 

na dapat mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan ng pagdistansya 
mula sa ibang tao ng oras na magagawa. 

x. Ang mga panakip sa mukha ay dapat na isusuot sa lahat ng oras kapag nasa 

labas ng sasakyan, o kapag bukas ang mga bintana o mapapalitan na tuktok ng 
isang sasakyan, maliban sa mga taong bukod mula sa kinakailangang panakip 

sa mukha alinsunod sa Kritikal na Patnubay ng mga Panakip sa Mukha ng 
Opisyal ng Pangkalusugan.  

xi. Limang tao lamang ang maaaring tumayo sa isang tanghalan sa anumang oras, 

at mananatiling hindi bababa sa anim na talampakan ang pagitan sa lahat ng 
oras. 

xii. Ang mga sasakyan ay mananatiling maghiwalay ng hindi bababa sa anim na 
talampakan sa lahat ng oras. 

xiii. Walang mga bisikleta o motorsiklo na maaaring lumahok.  

xiv. Kung ang isang banyo ay magagamit para sa mga kalahok sa pagtitipon o 
kaganapan, dapat itong madalas na i-sanitize, at dapat gawin ang mga 

pamamaraan upang matiyak na hindi bababa sa anim na talampakan ang 
pagdistansya mula sa ibang tao na pinapanatili ng mga tao kapag nasa loob ng 
pasilidad o pumipila. 

 

(3)Mga Aktibidad sa Panlabas na Libangan at Atletika  

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga walang pakikipag-ugnay na mga aktibidad na 
libangan at atletika ay may mababang-hanggang-katamtamang antas ng panganib ng 
pagkakalat.  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.   
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b. Paglalarawan at mga Kondisyon.  Ang mga walang pakikipag-ugnay na mga aktibidad sa 
libangan at atletika sa mga miyembro ng iba pang mga sambahayan ay maaaring 

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

i. Hindi hihigit sa dalawang sambahayan o tirahan ang maaaring makisali sa 
mga aktibidad ng libangan at palakasan nang sabay-sabay sa anumang oras. 

ii. Walang kagamitan (maliban sa mga bola, mga frisbee, o iba pang mga 

hinahagis) na maaaring ibahagi sa pagitan ng mga sambahayan o tirahan.  

iii. Ang lahat ng mga aktibidad ng libangan at pampalakasan sa mga miyembro 

ng isa pang sambahayan o tirahan ay dapat na ganap na mangyari sa labas. 

iv. Ang mga miyembro ng magkahiwalay na sambahayan o tirahan ay dapat 
manatiling hindi bababa sa anim na talampakan nang magkahiwalay sa lahat 

ng oras. 

v. Dapat magusot ng mga panakip sa mukha kapag naglalaro kasama ang mga 

miyembro ng ibang sambahayan o tirahan, maliban kung aktibong nag-
ehersisyo o ng mga taong bukod sa kinakailangan ng panakip sa mukha 
alinsunod sa Kritikal na Patnubay sa mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng 

Pangkalusugan. 

 

(4)Paggamit ng mga Parke ng Aso 

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Ang mga parke ng aso ay panlabas na lokasyon na 
karaniwang nagbibigay ng sapat na espasyo para sa mga taong malayo sa isa't isa.  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 parke ng aso ay maaaring buksan sa publiko 
sa ilalim ng mga sumusunod na mga limitasyon bilang karagdagan sa mga kinakailangan 

sa Kautusan:  

i. Walang sinumang tao ang maaaring pumasok sa isang parke ng aso kung hindi 

posible na madaling mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan ng 
paghihiwalay mula sa lahat ng iba pang mga tao. 

ii. Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras, maliban sa mga taong 

bukod sa kinakailangan sa panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na Patnubay ng 
mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan. 

 

(5)Maliit na Panlabas na mga Seremonya at mga Pagtitipon ng Relihiyon  

a. Batayan para sa Pagdagdag.  Bagaman ang mga seremonya at relihiyosong pagtitipon ay 

may malaking panganib sa pagkakalat, mahalaga sila sa sosyal at espirituwal na 
kagalingan.  Ang panganib na nauugnay sa mga aktibidad na ito ay mabawasan kapag 

ang mga aktibidad ay nangyayari sa labas, at kung ang kabuuang bilang ng mga kalahok 
ay limitado.  Ang mga panganib na nauugnay sa itong aktibidad ay maaaring mabawasan 
sa pamamagitan ng mga pamamaraan na mabawasan ang pagkalantad, matiyak ang sapat 
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na pagdistansya mula sa ibang tao at limitahan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng mga 
sambahayan.   

b. Paglalarawan at mga Kondisyon.  Ang mga panlabas na seremonya at pagtitipon ng 
relihiyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga libing at kasal, ay maaaring 

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

i. Ang mga seremonya at pagtitipon ay dapat mangyari nang ganap sa labas, 

maliban na ang mga kalahok ay maaaring gumamit ng mga banyo, sa 
kondisyon na ang mga banyo ay madalas nai-sanitize.   

ii. Hindi hihigit sa 25 katao ang maaaring naroroon sa anumang oras. 

iii. Ang isang tao o negosyo, tulad ng salita na nakatukoy sa Kautusan, ay dapat 
maglingkod bilang itinalagang host para sa pagtitipon o kaganapan, at dapat 

tiyakin na ang pagsunod sa lahat ng mga kinakailangan sa Kautusan at sa 
Apendiks C-2. 

iv. Ang host ay dapat mapanatili ang isang listahan kasama ang mga pangalan at 
impormasyon ng pakipag-ugnay ng lahat ng mga kalahok.  Kung ang isang 
kalahok ay nasuri ng positibo para sa COVID-19, dapat tulungan ng host ang 

Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa anumang 
imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng nakipag-ugnay na nauugnay sa 

pagtitipon. 

v. Ang pagkain, inumin, at iba pang mga konsesyon ay hindi maaaring 
ipagkaloob o ibenta para sa pagkonsumo sa seremonya o pagtitipon, maliban 

kung kinakailangan para sa mga layunin ng seremonya na may pinakamataas 
na pag-iingat sa kaligtasan at pag-iwas ng pagbabahagi. 

vi. Walang mga kagamitan o item ang maaaring ibabahagi sa mga tao, maliban sa 
mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan. 

vii. Walang pag-awit o pagsigaw ang pinapayagan dahil sa makabuluhang 

nadagdagan na panganib ng pagkakalat ng COVID-19. 

viii. Dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras, maliban sa mga 

taong bukod sa kinakailangan sa panakip sa mukha alinsunod sa Kritikal na 
Patnubay ng mga Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan.  

ix. Maliban sa mga miyembro ng parehong sambahayan o tirahan, ang lahat ng 

mga kalahok ay dapat manatiling hindi bababa sa anim na talampakan mula sa 
isa't isa sa lahat ng oras. 


