
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAHIGPIT NA 
IPINAPATUPAD NA 

DIREKTIBA: 

Mga Parke ng 
Panlibangan 

 
 
 
 
 
  

Inilabas: Oktubre 30, 2020 
sccgov.org/coronavirus 

 
 
 
 

Binago: Nobyembre 16, 2020 



County of Santa Clara 
Public Health Department 

 
Health Officer 
976 Lenzen Avenue, 2nd Floor 
San José, CA 95126 
408.792.5040 

 
 

MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA 
MGA PARKE NG PANLIBANGAN 

*Mangyaring kumpirmahin na ang inyong pasilidad o lugar ng trabaho ay makapagbukas 
sa ilalim ng Kautusan ng Estado. Kung may pagkakaiba sa pagitan ng lokal na Kautusan 

ng County at ng Kautusan ng Estado, dapat na sundin ang mas mahigpit na kautusan. Ang 
Estado ay mayroon ding partikular na patnubay para sa ilang mga pasilidad at lugar ng 
trabaho na dapat sundin bilang karagdagan sa mahigpit na ipinapatupad na direktibang 

ito.* 
 

Ang impormasyon sa Kautusan ng Estado at sa patnubay ng Estado ay makikita sa 
covid19.ca.gov. 

 
Inilabas: Oktubre 30, 2020 

Binago: Nobyembre 16, 2020 

Ang COVID-19 virus ay patuloy na kumakalat sa lokal, sa buong bansa, at sa buong mundo. Ang 
kasalukuyang medikal at siyentipikong ebidensya ay nagpapakita na ang COVID-19 ay mas madaling 
kumakalat kapag maraming tao ang nagtitipun-tipon, lalo na kung gumagamit din sila ng mga madalas 
na hinahawakan na kagamitan. Dahil ang mga parke ng panlibangan ay parehong nakakaakit ng mga 
madla at kinasasangkutan ito ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan, sila ay nagdudulot ng 
mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19. 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Parke ng Panlibangan Pahina 1 ng 2 
(Inilabas ang Kautusan noong Oktubre 5, 2020) 
 
Lupon ng mga Superbisor: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Dave Cortese, Susan Ellenberg, S. Joseph 
Simitian Ehekutibo ng County: Jeffrey V. Smith 

 
Noong Agosto 28, 2020, ang Estado ay nagpalabas ng isang Kautusan ng Opisyal ng 

Pampublikong Pangkalusugan sa Buong Estado ("Kautusan ng Estado," magagamit dito) at 
ng Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ("Plano," magagamit dito). Ang Kautusan at 

Plano ng Estado ay nagtataguyod ng mga paghihigpit sa buong estado na nalalapat sa bawat 
"antas" kung saan itinalaga ang mga county. 

 
Dapat sumunod ang mga parke ng panlibangan sa mga mahigpit na kinakailangan sa 

Direktibang ito at sa anumang iba pang naaangkop na Direktiba ng Opisyal ng 
Pangkalusugan ng County, sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib ng Opisyal 

ng Pangkalusugan ng County na inilabas noong Oktubre 5, 2020, sa mga naaangkop na 
paghihigpit sa ilalim ng Kautusan at Plano ng Estado, at sa mga dokumento ng Patnubay sa 

Industriya sa COVID-19 ng Estado, at sa anumang naaangkop na mga regulasyon sa 
kalusugan at kaligtasan. Kapag may pagkakaiba sa pagitan ng mga panuntunang ito, dapat 

sundin ang pinakamahigpit na panuntunan. 
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/


Ipinapaliwanag ng Direktibang ito ang pagsasara ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng 
lahat ng mga panloob at panlabas na parke ng panlibangan. Itong Direktiba ay mahigpit na 
ipinapatupad, at ang kabiguan na masunod ito ay paglabag sa Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5, 2020 (“Order”). 

 
Pagsasara ng Lahat ng Panloob at Panlabas na mga Parke ng Panlibangan 

 
1. Kahulugan ng "Parke ng Panlibangan" 

 
Tulad ng ginamit sa Direktibang ito, ang "parke ng panlibangan" ay ang isang pansamantala o 
permanenteng pasilidad ng negosyo (kabilang ang fair, karnabal, theme park, o waterpark) na 
nagpapatakbo ng maraming mga sasakyang panlibangan sa parehong lokasyon ng negosyo. 

 
Para sa kalinawan, ang salitang "parke ng panlibangan" ay hindi kinabibilangan ng mga pasilidad 
ng negosyo na nagpapatakbo ng isahang sasakyang panlibangan (tulad ng nag-iisang carousel, 
sasakyang tren, o Ferris wheel). Ang anumang pasilidad ng negosyo na nagpapatakbo ng isahang 
sasakyang panlibangan ay dapat na magpatakbo ng sasakyan na iyon alinsunod sa mga 
panuntunan sa COVID-19 Industry Guidance for Family Entertainment Centers ng Estado. 

 

2. Hindi Makapagpatakbo ang mga Parke ng Panlibangan 
 

Dahil sila ay nagdudulot ng partikular na mataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19, ang 
mga parke ng panlibangan ay hindi makapagpatakbo sa loob man o labas. Ang mga tauhan 
ng parke ng panlibangan ay maaaring nandoon sa lokasyon upang magsagawa ng 
pinakamababang pangunahing operasyon (tulad ng mga aktibidad sa pasuweldo o pagpapanatili 
ng sakayan), ngunit ang mga parke ng panlibangan ay dapat na ganap na sarado sa publiko. 

 
Tandaan: Ang mga pasilidad ng negosyo na may maraming mga sasakyang panlibangan sa 
lokasyon ay maaari lamang magbukas sa publiko kung hindi sila nagpapatakbo bilang parke ng 
panlibangan. Nangangahulugan ito na dapat nilang isara ang lahat o lahat maliban sa isa sa 
kanilang mga sasakyang panlibangan. Tulad ng ipinaliwanag sa itaas, ang mga pasilidad ng 
negosyo na nagpapatakbo nang dalawa o higit pang mga sasakyang panlibangan ay itinuturing 
na mga parke ng panlibangan. 

 
Manatiling may Kaalaman 

 
Para sa mga sagot sa mga madalas na katanungan tungkol sa industriya na ito at iba pang mga 
paksa, mangyaring tingnan ang FAQ page. Mangyaring tandaan na ang Direktibang ito ay 
maaaring magbago. Para sa pinakabagong impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Public Health Department ng County sa 
www.sccgov.org/coronavirus. 

 
 
 

Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Parke ng Panlibangan Pahina 2 ng 2 
(Inilabas ang Kautusan noong Oktubre 5, 2020) 
 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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