
Ano ang Buka? 
Napapailalim sa mga protokol ng pagdistansya mula sa ibang tao at mga kinakailangan sa kaligtasan na may kaugnayan sa 
COVID-19 upang maprotektahan ang mga manggagawa, customer at komunidad.

Mga Ahensya ng Negosyo at Gobyerno
Bukas Na

• Lahat ng mga serbisyo sa healthcare
• Lahat ng mga mahahalagang aktibidad ng gobyerno
• Lahat ng mga mahahalagang imprastraktura, kabilang 

ang internet/komunikasyon
• Mga tindahan ng groseri, parmasya, at katulad na mga 

mahahalagang negosyo
• Mga ahensya na nagbibigay ng pagkain/kanlungan/

serbisyong panlipunan
• Mga peryodiko, telebisyon, at radyo
• Mga istasyon ng gas, gamit ng kotse, at pag-aayos ng 

kotse
• Mga tindahan ng pag-ayos at gamit ng bisikleta
• Mga bangko at mga kaugnay na institusyong pinansyal
• Mga tindahan ng hardware
• Mga tubero, elektrisyan, tagapagpatay, at iba pang mga 

serbisyong pag-aayos ng tahanan
• Mga serbisyo sa pag-koreo at pagpapadala

• Pinakamababang Pangunahing Operasyon para sa lahat ng 
mga negosyo, kabilang ang mga opisina

• Mga serbisyo sa landscaping at paghahardin
• Karamihan sa pagmamanupaktura
• Kinakailangang medikal na pang-alaga ng alagang hayop
• Lahat ng mga tingi na tindahan, ngunit para lamang sa 

pag-pickup sa curbside
• Mga ahente ng real estate, ahente ng escrow, notaryo, at 

mga kumpanya ng titulo
• Mga alagaan ng halaman at mga sentro ng hardin
• Ang mga labahan, dry cleaner, at mga serbisyo sa 

paglalaba
• Mga restawran, ngunit para lamang sa pag-delivery o sa 

carry out
• Mga eroplano, taksi, upa ng kotse, at serbisyong rideshare
• Pag-aalaga na nakabase sa bahay para sa mga matatanda/

bata/alagang hayop
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• Panlabas na kainan sa mga restawran
• Mga panloob na pamimili sa mga sentro ng tingi 

at pamimili
• Lahat ng pagmamanupaktura, warehousing, at 

mga logistik
• Paglilinis ng bahay at iba pang mga serbisyo sa 

bahay na walang pakikipag-ugnay
• Mababang/walang pakikipag-ugnay na mga 

serbisyo na negosyo kabilang ang pag-aayos 
ng sapatos, pag-aayos ng relo, at iba pang mga 
katulad na serbisyo

• Nag-aayos ng alagang hayop at naglalakad na aso

Mga Aktibidad sa Edukasyon, Pangangalaga sa Bata, at mga Aktibidad ng Bata
Bukas Na

• Mga institusyong pang-edukasyon kabilang ang publiko at pribadong mga paaralan 
ng K-12, kolehiyo, at unibersidad, ngunit para lamang sa pagsagawa ng pag-aaral ng 
distansya o pagsasagawa ng mga mahahalagang gawain

• Mga pagtatatag ng pangangalaga sa bata para sa mga bata ng mga manggagawa ng 
mga pinapayagan na negosyo sa mga matatag na grupo ng 12

• Mga summer camp at iba pang mga programa sa pang-edukasyon o libangan para sa 
mga bata ng mga manggagawa ng mga pinapayagan na negosyo sa mga matatag na 
grupo ng 12

• Pinapayagan ang pagbabago ng mga grupo bawat apat na mga linggo
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• Pangangalaga sa bata, mga summer camp, paaralan sa summer, at lahat ng iba 

pang mga programang pang-edukasyon o libangan para sa lahat ng mga bata, 
sa mga matatag na grupo ng hanggang sa 12 mga bata

• Pinapayagan ang pagbabago ng grupo bawat tatlong linggo

Mga Aktibidad sa Relihiyon/Kultura; at Panlabas na Libangan
Bukas Na

• Mga panlabas na aktibidad sa libangan kasama ang mga miyembro ng sariling 
sambahayan

• Mga parke at panlabas na lugar ng libangan
• Mga panlabas na museo, panlabas na makasaysayang lugar, at mga hardin na 

magagamit ng publiko
• Mga parada ng kotse
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• Maliit na mga panlabas na seremonya at pagtitipon ng relihiyon sa mga grupo na 

hindi mas malaki sa 25
• Lahat ng mga panlabas na aktibidad sa libangan na walang pisikal na pakikipag-

ugnay, na may pagdistansya mula sa ibang tao at kasama ang isa pang 
sambahayan, kabilang ang pag-hiking, tennis, Frisbee at golf

• Mga panlabas na palanguyan
• Pagkakamping
• Mga drive-in na sinehan at iba pang mga pagtitipon na nakabase sa kotse


