
Sa pasukan, dapat niyong makita ang palatandaan na COVID-19 PREPARED at Papel ng Impormasyon para 
sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, na ganito ang hitsura:

4. MAY MGA POSTER NA NAGPAPALIWANAG NG MGA PANUNTUNAN SA KALIGTASAN SA COVID-19

May sanitizer ng kamay o sabon at tubig na magagamit ng mga customer at mga empleyado ng negosyo 
upang mapanatili na malinis ang kanilang mga kamay.

3. PAGHUHUGAS NG KAMAY O ANG SANITIZER NG KAMAY AY HANDANG GAMITIN NG MGA CUSTOMER

2. ANG LAHAT AY NAGPAPANATILI NANG 6 NA TALAMPAKANG DISTANSYA
Hindi dapat kailanman nagsisiksikan ang mga tao sa isang negosyo. Dapat limitahan ng negosyo ang 
bilang ng mga customer at manggagawa sa isang pasilidad sa anumang oras upang matiyak na ang lahat 
ay nagpapanatili nang 6 na talampakang distansya mula sa iba.
Dapat niyo ding makita ang mga bagay tulad ng tape sa sahig na nagmamarka nang 6 na talampakang 
distansya para sa mga customer na nakatayo sa pila, at ang mga upuan at mga bangko ay hinarangan 
gamit ang tape o mga palatandaan. Ang mga empleyado ay hindi dapat nagsisiksikan habang sila ay 
nagtatrabaho.

Ang mga empleyado ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha (maliban kung hindi ito ligtas para sa 
kanila o sila ay nakikipag-usap sa isang taong may kapansanan sa pandinig).
Ang mga costumer na higit sa edad 2 ay dapat magsuot din ng mga panakip sa mukha, at dapat tanggihan 
ng negosyo ang mga customer na hindi sumusuot nito maliban kung ang customer ay may medikal o may 
kaugnayan sa kapansanan na kadahilanan para hindi sumuot nito.

1. LAHAT NG MGA CUSTOMER AT MANGGAGAWA AY SUMUSUOT NG MGA PANAKIP SA MUKHA

LAHAT na mga bukas na negosyo ay dapat sumunod sa mga panuntunan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng 
County upang matiyak na manatiling ligtas hangga’t maaari ang kanilang mga manggagawa at customer mula 
sa COVID-19. Narito ang mga dapat niyong makita sa bawat bukas na negosyo sa Santa Clara County:

Ano ang Dapat Makita ng mga Customer sa 
BAWAT Negosyo?

Dapat niyo ding makita ang mga poster na may impormasyon tungkol sa pagdistansya sa ibang tao, 
panakip sa mukha, at mga kinakailangan sa kalusugan at kalinisan tulad nito:

All construction projects must fully comply with Appendix B-1 (small 
projects) or B-2 (large projects) of the Health Officer’s May 4 Order.

For more information, visit: 
www.sccgov.org/coronavirus

Workers should change 
work clothes and shoes 
prior to arriving at home.

Establish a cleaning 
protocol within the job 
site area.

Provide single use water 
containers.  Prohibit the 
use of shared microwaves 
and water coolers.

Wash hands often for at 
least 20 seconds with 
soap and water  or use 
hand sanitizer.

Stay home if sick, or 
exposed to COVID-19. 

Wear face coverings and 
personal protective 
equipment (PPE) 
appropriate for the task.

Choose a Site Safety Rep 
to monitor and implement 
recommended COVID-19 
safety practices.

6 ft.

Establish a daily screening 
protocol before the start of 
each shift to help ensure that 
potentially infected staff do 
not enter the construction 
site.

Maintain minimum of 6 feet 
separation from other at all 
times.

Provide daily briefing session 
reviewing site protocols to 
prevent spread of the virus. 

Minimize the Risk of COVID-19 

Mga paglabag: Upang mag-ulat ng isang negosyo na sa palagay niyo ay lumalabag sa mga ito o iba pang 
mga kinakailangan na nauugnay sa pag-iwas sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang 
www.scccovidconcerns.org. 
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