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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA KAINAN, 

MGA BAR, WINERY, AT SILID NG PANINIGARILYO 

Mangyaring kumpirmahin na ang inyong pasilidad 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. Mayroon din ang 

Estado ng partikular na patnubay para sa ilang pasilidad na dapat sundin bilang 
karagdagan sa mahigpit na ipinapatupad na direktiba na ito.* 

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

Inilabas: Oktubre 9, 2020 
Binago at Epektibo: Enero 25, 2021 

Epektibo sa Paglabas 

 
 
 
 
 

 
Pansamantalang ipinagbabawal sa Santa Clara County ang mga aktibidad ng panloob na 

kainan at panloob na pagtikim sa mga wineries. Bilang karagdagan, ipinagbabawal ang mga 
panloob na pagpapatakbo sa mga bar/brewpub/distilerya sa Santa Clara County, at 

ipinagbabawal ang mga panlabas na pagpatakbo sa mga pasilidad na ito kung hindi binibigay 
ang serbisyo ng pagkain. Itong mga pagbabawal ay mananatiling may bisa hanggang sa 

karagdagang abiso.  

Ang mga panuntunan sa ibaba na pumapayag ng panloob na kainan, panloob na 
pagpapatakbo ng winery, at panlabas na pagpapatakbo ng bar/brewpub/distilerya na walang 

serbisyo ng pagkain ay hindi pinapatakbo sa ngayon.  
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Ang kasalukuyang medikal at siyentipikong ebidensya ay nagpapakita na ang COVID-19 ay 
pangunahing kumakalat sa pamamagitan ng mga patak ng paghinga at aerosol na nabubuo kapag 
ibinubuga ng isang nahawaang tao. Ang mga patak ng paghinga at aerosol na ito ay maaaring 
manatili sa hangin nang mahabang panahon sa mga panloob na espasyo, na nilalagay sa 
panganib ang ibang mga indibidwal na bumibisita sa nakabahaging espasyo na ito. Ang maayos 
na pagsuot ng panakip sa mukha ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkalat ng mga patak 
ng paghinga at aerosol, at ang paglalagay ng mga aktibidad sa labas ay nakakatulong upang 
maikalat ang mga patak ng paghinga at aerosol na ibinuga. Ang pagpapahusay ng panloob na 
bentilasyon at pagpataas ng palitan ng panlabas na hangin sa mga panloob na espasyo ay 

Hanggang Enero 25, 2021, ang Panrehiyon na Kautusan na Manatili sa Bahay ng Estado ay 
wala nang bisa sa Santa Clara County.  

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 
ang 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. 

Ang mga restaurant, bar, winery, at mga silid ng paninigarilyo ay dapat sumunod 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. 

Para sa karagdagang mga panuntunan na nalalapat sa mga restaurant, bar, wineries, at 
mga silid ng paninigarilyo, mangyaring tingnan ang sumusunod na Patnubay sa Industriya 

sa COVID-19 mula sa Estado:  

• Mga Restaurant: https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-restaurants-bars-wineries--
en.pdf  

• Mga Wineries/Tasting Rooms (Hindi Naghahain ng Pagkain): 
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--en.pdf  

• Mga Bar/Brewpub/Distilerya (Hindi Naghahain ng Pagkain): 
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-bars--en.pdf  

 

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/
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-restaurants-bars-wineries--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-restaurants-bars-wineries--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-bars--en.pdf


 
 

 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa Kainan, mga Bar, Wineries, at Silid ng Paninigarilyo 
(Inilabas ang Kautusan noong Oktubre 5, 2020) 
 Pahina 3 ng 16  
 

 
 

tumutulong din upang maikalat at/o tanggalin ang mga aerosol, ngunit hindi kasing epektibo sa 
paglalagay ng mga aktibidad sa labas.  

Dahil ang mga tao ay dapat magtanggal ng mga panakip sa mukha para kumain, uminom, o 
manigarilyo, ang mga negosyo na may mga operasyon na gumagawa ng mga aktibidad na ito 
(kabilang ang mga restaurant, winery, bar, at mga silid ng paninigarilyo) ay dapat gumawa ng 
mga karagdagang pag-iingat upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa 
pagsagawa ng serbisyong ito sa mga customer. Ang serbisyong takeaway ng pagkain ay 
nananatiling pinakaligtas na opsyon, na sinusundan ng panlabas na kainan na may mga 
pamamaraan sa pagpapagaan ng panganib. Kailangan ng mas malakas na pamamaraan sa 
pagpapagaan upang ang mga panganib sa panloob na kainan ay pumunta sa isang katanggap-
tanggap na antas. Kahit na kung pinapayagan, hindi hinihikayat ang panloob na kainan, lalo na 
para sa mga matatanda, sa iba na partikular na madaling magkakomplikasyon mula sa COVID-
19, at mga indibidwal na nakikipaghalubilo sa mga pangkat na ito.  

Kung pinapayagan ang panloob na kainan, ang mga restaurant, winery, at iba pang mga pasilidad 
ng pagkain ay maaaring magbigay ng parehong panloob at panlabas na sit-down meal service 
para sa mga customer na napapailalim sa mga paghihigpit sa Direktibang ito. Kung hindi 
pinapayagan ang panloob na kainan, ang sit-down meal service at pagkain o pag-inom ng mga 
customer ay pinapayagan lamang sa labas. Ang mga pasilidad ng healthcare ay makapagpatuloy 
nang paghain ng pagkain sa loob kahit na hindi pinapayagan ang panloob na kainan. 

Kapag pinapayagan ang panloob na kainan, ang mga bar, pagawaan ng beer, brewpub, pub, at 
distilerya ay makapaghain ng alkohol sa labas na mayroon o walang pagkain alinsunod sa mga 
panuntunan para sa panlabas na kainan; karagdagan dito, ang mga negosyong ito ay 
makapaghain ng alkohol sa loob, ngunit sa sit-down meal service lamang at alinsunod sa mga 
panuntunan para sa panloob na kainan. Kapag hindi pinapayagan ang panloob na kainan, ang 
mga negosyong ito ay maaaring gumawa lamang ng panlabas na serbisyo, at maaari lamang 
silang maghain ng alkohol kasama ang panlabas na sit-down meal service na napapailalim sa 
mga paghihigpit sa Direktibang ito.  

Dahil sa partikular na tumataas na panganib ng pagkalat ng COVID-19 na nauugnay sa kanilang 
mga operasyon, ang mga silid ng paninigarilyo ay hindi pinapayagan na magpatakbo sa 
loob, maliban sa mga serbisyong pinapayagan ng mga Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at 
ng County (tulad ng takeaway na retail sales at serbisyo ng pagkain alinsunod sa mga probisyon 
ng Direktibang ito). Ang mga silid ng paninigarilyo ay makapagpatakbo sa labas na napapailalim 
sa mga paghihigpit sa Direktibang ito. 

Itong Direktiba ay mahigpit na ipinapatupad, at ang kabiguang masunod ito ay paglabag 
sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Oktubre 5, 2020 ("Kautusan"). 
Ang mga restaurant, winery, bar, silid ng paninigarilyo, at magkatulad na mga pasilidad ay dapat 
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sumunod sa Kautusan, sa lahat ng kinakailangan ng Direktibang ito, at sa lahat ng mga 
kinakailangan ng naaangkop na patnubay na partikular sa industriya ng Estado.  

Ang paglalagay ng mga panloob at panlabas na kaayusan sa pag-upo, serbisyo ng pagkain at 
alkohol, panlabas na operasyon ng silid ng paninigarilyo at iba pang operasyon ay dapat ding 
sumunod sa mga batas ng estado at ng lokal, sa mga regulasyon, at sa mga kinakailangan sa 
pagpapahintulot. Ang mga pangunahing pagbabago sa mga operasyon ng serbisyo ng pagkain, 
tulad ng pagdaragdag ng mga istasyon ng paglilinis, mga lugar ng paghahanda ng pagkain, o 
mga lugar ng pag-iimbak ng pagkain ay maaaring mangailangan ng maagang pag-apruba ng 
Department of Environmental Health (DEH).  Makipag-ugnay sa DEH para sa karagdagang 
impormasyon sa: www.EHinfo.org, DEHWEB@cep.sccgov.org, o (408) 918-3400. 

Ang Kautusang Inilabas noong Oktubre 5, 2020 

Ang Kautusan ay nagpapataw ng ilang mga paghihigpit sa lahat ng mga negosyo at aktibidad 
upang matiyak na ang County ay mananatiling ligtas hangga't maaari, kabilang ngunit hindi 
limitado sa mga sumusunod: 

• Ang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Ang lahat ng mga negosyo at entidad na 
panggobyerno ay dapat magkumpleto at magsumite ng Binagong Protokol ng 
Pagdistansya sa Ibang Tao sa ilalim ng Oktubre 5, 2020 na Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago 
sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang 
Tao ay dapat na mapunan gamit ang na-update na template, na magagamit dito. Ang 
Protokol ay isinumite sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling, nangangahulugan na 
ang lahat ng nakasulat sa form ay dapat totoo at tumpak sa pinakamahusay na kaalaman 
ng pumirma, at ang pagsusumite nang hindi totoong impormasyon ay isang krimen. Ang 
Protokol ay dapat na maipamahagi sa lahat ng mga manggagawa, at ito ay dapat 
magagamit ng lahat ng mga opisyal na nagpapatupad ng Kautusan. 

 
• Palatandaan: Ang lahat ng mga negosyo at entidad na panggobyerno ay dapat mag-print 

ng (1) na-update na Palatandaan ng COVID-19 PREPARED at (2) ng Papel ng 
Impormasyon para sa Bisita ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao, at dapat na 
maipaskil ang dalawang ito na madaling makita sa lahat ng mga pasukan ng pasilidad. 
Ang mga ito ay nakahanda para mai-print pagkatapos maisumite online ang Binagong 
Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang 
Tao ay tumutukoy ng mga karagdagang kinakailangan sa palatandaan. 

 
• Mga Panakip sa Mukha: Ang lahat ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat 

ng oras na tinukoy sa mahigpit na ipinapatupad na Patnubay para sa Paggamit ng mga 
Panakip sa Mukha ("Patnubay sa Panakip sa Mukha") ng Departamento ng 

http://www.ehinfo.org/
mailto:DEHWEB@cep.sccgov.org
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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Pampublikong Pangkalusugan ng California at sa anumang mga partikular na direktiba na 
inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Bilang karagdagan, kahit na hindi 
kinakailangan sa ilalim ng patnubay at kautusan ng Estado o ng lokal, ang mga panakip 
sa mukha ay dapat na isuot hangga’t maaari (1) kapag nasa loob at hindi sa loob ng 
sariling tirahan at (2) tuwing nasa labas at sa loob ng anim na talampakan ng sinumang 
nasa labas ng sariling sambahayan.  Ang Direktibang ito ay nagsasaad ng mga 
partikular na panuntunan para sa paggamit nga mga panakip sa mukha sa mga 
establisimyento na sakop ng Direktibang ito. 
 

• Limitasyon sa Kapasidad: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa mga limitasyon sa 
kapasidad na itinatag sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Kapasidad. 

 
Tingnan ang Kautusan at ang pahina ng FAQ para sa mga karagdagang detalye. 

I. Pangkalahatang mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Establisimyento ng 
Kainan 

Ang lahat ng mga establisimyento ng kainan ay dapat sumunod sa bawat naaangkop na 
kinakailangan sa patnubay na partikular sa industriya ng Estado para sa mga restaurant (makikita 
sa https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-restaurants--en.pdf). Dapat din nilang gawin 
ang mga karagdagang hakbang na tinukoy sa Direktibang ito. Sa kaganapan ng isang pagsalungat 
sa pagitan ng patnubay ng Estado at ng Direktibang ito, dapat na sundin ang mas mahigpit na 
pamamaraan. 

1. Kailanganin ang Paggamit ng mga Panakip sa Mukha ng mga Customer at Kawani 

a. Ang mga customer ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa anumang oras kapag 
sila ay nasa pasilidad ng negosyo (sa loob man o sa labas) at hindi kumakain o 
umiinom, kabilang ngunit hindi limitado sa: habang naghihintay silang paupuin; 
habang tinitingnan ang menu at nag-oorder; habang nakikisalamuha sa isang lamesa 
at naghihintay na mahain ang kanilang pagkain o inumin o pagkatapos nilang maubos 
ang kanilang pagkain; anumang oras na nakikipaghalubilo sila sa isang serbidor o 
ibang kawani (tulad ng paglapit ng isang serbidor sa kanilang lamesa upang kumuha 
ng order o upang ihatid o kumuha ng mga pagkain o inumin); at anumang oras na 
umalis sila sa lamesa (tulad ng kapag pinapaupo, gumamit ng banyo, o umaalis). 
Maaaring tanggalin ng mga customer ang kanilang panakip sa mukha kapag naihain 
na ang kanilang pagkain o inumin hanggang sa maubos nila ang kanilang pagkain, 
hangga't hindi sila nakikipaghalubilo sa isang serbidor o ibang kawani at nananatiling 
nakaupo sa kanilang lamesa. Hindi maaaring alisin ng mga customer ang kanilang 
mga panakip sa mukha para kumain o uminom sa loob ng pasilidad pagkatapos 
makuha ang pagkain na itinake-out. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-07-02-20.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspxhttps:/www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-outdoor-restaurants--en.pdf
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b. Dapat gawin ng mga establisimyento ng kainan ang mga sumusunod na pamamaraan 
upang paalalahanan ang mga customer sa mga kinakailangan sa panakip sa mukha : 

i. Pagkatapos masanitize ang bawat lamesa sa pagitan ng mga grupo ng 
customer, dapat maglagay ang mga establisimyento ng kainan ng isang 
palatandaan o kard (hindi mas maliit sa 3 x 5 na pulgada) sa lamesa na 
may mga sumusunod o higit na katulad na mga tagubilin: 

"Tulungan kaming panatilihing bukas ang aming negosyo, 
protektahan ang aming tauhan, at protektahan ang mga kapwa 
kumakain sa pamamagitan ng pagsunod sa aming simpleng mga 
patnubay : 

- Panatilihin nakasuot ang inyong maskara hanggang sa 
maihain ang inyong pagkain o inumin. 

- Isuot ang inyong maskara sa tuwing lalapit ang isang 
serbidor sa inyong lamesa. 

- Isuot ang inyong maskara tuwing umaalis kayo sa inyong 
lamesa. 

- Hugasan o isanitize ang inyong mga kamay. 

Salamat sa pagtulong na protektahan ang kalusugan ng aming 
kawani at ng inyong mga kapwa customer!” 

ii. Kailangang payuhan ng mga establisimyento ng kainan at, kung 
kinakailangan, paalalahanan ang mga customer sa mga kinakailangan sa 
panakip sa mukha at tanggihan ang pagpasok ng mga customer na 
tumanggi na magsuot ng mga panakip sa mukha (maliban sa mga 
nakabukod sa mga kinakailangan sa panakip sa mukha sa ilalim ng  
Patnubay sa Panakip sa Mukha ng Estado, kabilang ang mga maliliit na 
bata; ang mga taong hindi makapagsuot dahil sa payong medikal; at mga 
taong may kapansanan sa pandinig o nakikipag-usap sa isang taong may 
kapansanan sa pandinig, kung saan ang kakayahang makita ang bibig ay 
mahalaga para sa komunikasyon). 

c. Ang mga kawani ay dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras habang nasa 
pasilidad sa loob man o sa labas (maliban kung ang isang panakip sa mukha ay hindi 
maisuot dahil sa payong medikal, kung hindi ito ligtas para sa isang tiyak na 
tungkulin sa trabaho, o kung dapat itong tanggalin para sa pakikipag-usap sa isang 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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taong may kapansanan sa pagdinig). Responsable ang mga negosyo sa pagtiyak na 
ang mga kawani ay nagsusuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng oras. 

2. Tiyakin ang Sapat na Pagdistansya sa Ibang Tao 

a. Ang mga lamesa ay dapat na limitahan na hindi hihigit sa anim na katao bawat 
lamesa, na ang lahat ay mula sa parehong sambahayan. Ang mga customer na 
nakaupo sa parehong lamesa ay hindi kailangang magpanatili ng anim na 
talampakang distansya mula sa isa’t isa.  

i. Ang lahat ng mga establisimyento ng kainan ay dapat magpaskil ng 
palatandaan at pasalitang ipaalam sa mga customer na ang lahat na nasa 
isang lamesa ay dapat mula sa parehong sambahayan. 

ii. Ang mga lamesa ay dapat ihiwalay nang hindi bababa sa 10 na talampakan 
(na sinukat mula sa gilid ng mga lamesa), para payagan ang hindi bababa 
sa 6 na talampakan na distansya sa pagitan ng mga miyembro ng mga 
magkahiwalay na sambahayan. 

b. Lahat ng mga customer ay dapat nakaupo upang kumain o uminom. Hindi 
pinapayagan ang mga customer na magtipon, sumayaw, o mag-ikot sa pagitan ng mga 
lamesa, sa mga lugar ng bar, o sa iba pang mga lugar ng isang pasilidad ng kainan.  

c. Ihinto ang pag-upo ng mga customer sa mga counter ng bar, mga lugar ng 
paghahanda ng pagkain, at mga katulad na espasyo kung saan hindi nila madaling 
mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan na distansya mula sa isang 
ginagamit na lugar/istasyon ng trabaho o mula sa ibang mga customer na wala sa 
kanilang grupo. 

d. Dapat ayusin ng mga pasilidad ang kanilang espasyo upang payagan ang sapat na 
distansya sa iba sa pagitan ng mga nakaupong customer at ibang mga customer na 
pumupunta sa kanilang mga lamesa, pati na rin ang mga miyembro ng publiko na 
dumadaan sa mga lugar ng panlabas na kainan.  

e. Ang mga lugar na inuupan na ginamit ng mga customer sa mga quick-service (fast 
food) restaurants, pati na rin mga nakabahaging food courts at iba pang mga 
karaniwang lugar ng kainan, ay dapat na pangasiwaan upang matiyak ang pagsunod 
sa mga kinakailangan sa Direktibang ito  

3. Ipatupad ang Pinahusay na mga Pamamaraan ng Kalinisan ng Kamay at ng Pagsanitize 

a. Mangailangan sa mga serbidor na hugasan o i-sanitize ang kanilang mga kamay sa 
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pagitan ng pagbisita sa bawat grupo ng customer. 

b. Lubos na linisin at i-sanitize ang bawat lokasyon kung saan kumakain/umiinom ang 
customer (kabilang ang mga lamesa at upuan) bago paupuin ang susunod na grupo ng 
customer, alinsunod sa mga patnubay ng CDC. Ang mga lamesa at upuan na 
ginagamit ng mga customer sa sariling pag-upo sa mga restaurant na may mabilis na 
serbisyo at nakabahaging mga food court/karaniwang lugar ng panlabas na kainan ay 
dapat ding linisin sa pagitan ng paggamit ng bawat grupo ng mga customer.  

4. Mag-alok sa mga Customer ng mga Kapalit sa Pagkain sa Lokasyon 

a. Ang mga pasilidad ay dapat mag-alok ng mga alternatibong serbisyo tulad ng 
curbside pickup, takeaway, at/o delivery upang maibigay sa mga customer ang hindi 
gaanong mapanganib na kapalit sa pagkain sa lokasyon. 

II. Karagdagang mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Establisimyento ng 
Panlabas na Kainan 

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan na naaangkop sa lahat ng mga establisimyento ng 
kainan na nakasaad sa Seksyon I sa itaas, ang anumang establisimyento nag-aalok ng panlabas 
na kainan ay dapat sumunod sa mga kinakailangan sa seksyong ito. 

1. Tumugon sa mga Pamantayan ng Panlabas na Pasilidad 

a. Upang mapatakbo ang panlabas na serbisyong kainan, ang isang pasilidad ay dapat 
mayroong libreng daloy ng panlabas na hangin sa buong espasyo, na tinukoy sa 
mahigpit na ipinapatupad na patnubay sa Paggamit ng mga Pansamantalang Istruktura 
para sa mga Panlabas na Operasyon ng Negosyo ng Departamento ng Pangkalusugan 
ng California  

i. Ang mga partisyon o harang sa paligid o sa loob ng pasilidad ay maaaring 
gamitin at hindi kwalipikado bilang saradong gilid hangga't hindi hihigit sa 3 
na talampakan ang taas na sinukat mula sa sahig at hindi humahadlang sa 
libreng daloy ng hangin sa buong pasilidad. Ang isang partisyon o harang na 
mahigit sa 3 na talampakan ang taas ay itinuturing na isang saradong gilid 

ii. Ang mga bakod at screen na hindi humahadlang sa daloy ng hangin ay hindi 
maituturing na mga saradong gilid para sa mga layunin ng pagtukoy kung ang 
isang lugar ay nasa labas.   

Ang mga pasilidad na hindi nakakatugon sa mga kondisyong ito ay maaaring 
magbigay ng nakaupong serbisyong kainan sa mga customer sa ilalim ng mga 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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panuntunan para sa panloob na kainan sa mga Seksyon I at III ng Direktibang ito. 

b. Payuhan ang mga customer na kung sila ay kumakain sa labas, maaari lamang silang 
pumasok sa mga panloob na lugar upang: (1) pumunta sa banyo, (2) pumunta sa isang 
pasilidad ng panlabas na kainan, o (3) mag-order o kumuha ng pagkain o inumin sa 
isang panloob na counter. 

2. Bigyan prayoridad ang Panlabas na Kainan 

a. Dahil ang panlabas na kainan ay hindi gaanong mapanganib kaysa sa panloob na 
kainan, ang mga establisimyento ng kainan ay mariing hinihikayat na gamitin, bigyan 
prayoridad, at palawakin ang panlabas na espasyo para sa kainan hangga’t maaari. 

b. Ang mga establisimyento ng kainan ay hinihikayat na palawakin ang panlabas na 
pang-upo kung saan posible sa tabi ng mga daanan o iba pang mga panlabas na lugar 
tulad ng naaprubahan ng mga lokal na hurisdiksyon upang mamaximize ang espasyo 
sa pagitan ng mga lamesa at madagdagan ang paggamit ng mga panlabas na pang-
upo. 

3. Mga Panuntunan para sa Live na Aliwan 

a. Ang live na aliwan sa mga pasilidad ng panlabas na kainan ay dapat sumunod sa mga 
sumusunod na paghihigpit: 

i. Ang mga performer ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha at dapat 
manatiling hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa isa’t isa at mula 
sa lahat ng mga customer sa lahat ng oras. 

ii. Ang mga performer ay hindi maaaring kumanta o tumugtog ng mga hinihipan 
o tanso na instrumento. 

b. Ang aliwan sa paligid lamang ang pinapayagan, at ang live na aliwan ay hindi 
maaaring kinasasangkutan ng mga tampok na performance. Halimbawa, ang isang 
restaurant ay maaaring umarkila ng isang piyanista at isang gitarista o isang DJ upang 
magpatugtog ng musika sa background habang tinatamasa ng mga customer ang 
kanilang pagkain sa panlabas na lugar ng kainan. Ngunit ang restaurant ay hindi 
maaaring mag-host ng isang tampok na kaganapan ng aliwan (tulad ng isang stand-up 
comedian na gumagawa ng isang gawaing komedya o isang musical group na 
nagkokonsyerto sa entablado), dahil ang pagsasama-sama ng mga aktibidad sa aliwan 
ay naghihikayat ng matagal na pagtitipon. 

4. Mga Paghihigpit sa Paghain ng Alkohol 
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a. Para sa mga panlabas na operasyon kapag pinapayagan ang panloob na kainan: 

i. Ang alokohol ay maaaring ihain sa labas na walang kasamang pagkain. 

ii. Ang alokohol ay maaari lamang ihain sa mga customer habang nakaupo ang 
mga customer sa kanilang mga lamesa sa labas. Hindi maaaring ipaupo o 
serbisyuhan ang mga customer sa counter ng bar. 

b. Para sa mga panlabas na operasyon kapag hindi pinapayagan ang panloob na kainan: 

i. Ang alkohol ay maaari lamang ibenta sa mga customer sa parehong 
transaksyon ng panlabas na pagkain.  Halimbawa, kung ang isang restaurant ay 
naghahain ng alkohol mula sa bar nito, maaari lamang ibenta ang alkohol na 
iyon sa mga customer bilang bahagi ng paghain ng kanilang pagkain sa 
labas. Ang mga pasilidad ng kainan ay hindi maaaring hayaang nakabukas ang 
mga tiket/tab ng customer para sa layunin ng paghain ng alak sa mga customer 
pagkatapos ng mahain ang kanilang pagkain. Sa kahilingan ng isang Opisyal 
ng Pagpapatupad ng County, ang establisimyento ay dapat magbigay ng mga 
resibo o iba pang patunay na ang alkohol ay binili lamang kasama ng mga 
pagkain.  

ii. Ang alak ay maaari lamang ihain sa mga customer habang nakaupo ang mga 
customer sa kanilang panlabas na lamesa. Hindi maaaring direktang 
maserbisyuhan ang mga customer sa counter ng bar, at maaari lamang inumin 
ng mga customer ang alak habang nakaupo sa kanilang lamesa. 

III. Karagdagang mga Kinakailangan para sa Lahat ng mga Establisimyento ng 
Panloob na Kainan, Kapag Pinayagan 

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan na naaangkop sa lahat ng mga establisimyento ng 
kainan na nakasaad sa Seksyon I sa itaas, ang anumang establisimyento ng kainan na nag-aalok 
ng panloob na kainan ay dapat sumunod sa mga kinakailangan sa seksyong ito. Ang mga 
kinakailangan na ito ay naaangkop lamang kapag pinapayagan ang panloob na kainan. 

1. Partikular na mga Ipinagbabawal sa Panloob na Kainan  

a. Dahil ang panloob na kainan ay lumilikha ng mas mataas na panganib ng pagkalat ng 
COVID-19, mahalagang tiyakin na ang mga panloob na operasyon ng kainan ay 
maingat na kinokontrol at pinapanatiling nakahiwalay mula sa iba pang mga 
pagpapatakbo o aktibidad ng negosyo na maaaring may mababang panganib. Ang mga 
sumusunod na operasyon ng panloob na kainan ay ipinagbabawal sa lahat ng oras: 
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i. Mga cafeteria sa lugar ng trabaho (maliban sa mga nasa pasilidad ng healthcare 
o kung saan makakagambala ang pagsara sa mahalagang gawain ng gobyerno) 

ii. Mga pasilyo ng kainan ng estudyante at cafeteria sa mga lugar ng mataas na 
edukasyon; at binabahaging pasilyo ng kainan at cafeteria sa multi-unit 
residential facility/complex (maliban kung walang pribadong espasyo ang mga 
residente para ligtas na kumain sa kanilang sariling mga unit). 

iii. Mga pagpatakbo ng panloob na kainan sa mga gym, fitness center, zoo, museo, 
aquarium, sentro ng aliwan ng pamilya, at cardroom. 

iv. Serbisyo ng pagkain o inumin sa mga panloob na pagtitipon (maliban kung 
kinakailangan upang maisagawa ang isang seremonyang panrelihiyon).  

v. Mga food court sa loob ng mga panloob na shopping mall. 

Wala sa Talata na ito ang nagbabawal sa mga negosyo na sarado para sa panloob na 
kainan na magbigay ng pagkain at inumin sa mga customer batay sa pagdideliver o 
takeaway upang maubos ang mga ito sa labas ng pasilidad, o mula sa pagbubukas para sa 
panlabas na kainan alinsunod sa Seksyon I at II ng Direktibang ito. 

2. Limitahan ang Kapasidad sa Panloob na Kainan 

a. Ang bilang ng mga customer sa pasilidad ng panloob na kainan ay dapat na limitahan 
ayon sa tinukoy ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa 
Kapasidad.  

b. Dapat na magpaskil ang establisimyento ng isang palatandaan na madaling makita na 
tumutukoy sa pinakamataas na bilang ng mga customer na pinapayagan na kumain sa 
loob ng pasilidad sa anumang oras; ang ipinaskil ay dapat na nakikita ng mga kawani 
at customer sa loob ng pasilidad pati na rin mula sa labas ng pasilidad (hal. naipaskil 
sa loob at labas ng pintuan na nasa harap). Kung ang pasilidad ay binubuo ng 
maraming mga lugar ng kainan, dapat din magpaskil na madaling makita ang 
establisimyento ng pinakamataas na bilang ng mga customer na pinapayagan sa 
bawat lugar ng kainan sa pasukan ng bawat lugar ng kainan. 

c. Dapat mahigpit na subaybayan at ikontrol ng mga establisimyento ang mga pagpasok 
at paglabas ng mga tao sa pasilidad upang matiyak na ang mga limitasyon sa 
kapasidad ay hindi nalalampasan. 

3. Pagpapatupad ng mga Pamamaraan sa Indibidwal na Pag-iscreen at Pagkontrol sa mga 
Customer 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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a. Bago sila payagan pumasok sa pasilidad para sa panloob na kainan, dapat tanungin ng 
mga establisimyento ng panloob na kainan ang lahat ng mga customer kung: (1) 
nakakaranas sila ng anumang mga sintomas ng COVID-19, (2) sila ay nasuring 
positibo sa COVID-19 sa nakaraang 10 na araw, at (3) alam nila na sila ay 
nakipagsalamuha ng malapitan sa sinumang nasuring positibo sa COVID-19 sa loob 
ng nakaraang 14 na araw. Kung ang customer ay sumasagot ng oo sa alinman sa mga 
katanungan sa pag-iscreen na ito, dapat silang pagbawalan na pumasok sa pasilidad. 

b. Ang mga establisimyento ng panloob na kainan ay dapat mangailangan ng hindi 
bababa sa isang customer mula sa bawat grupo na nakaupo nang magkakasama sa 
isang lamesa na magsign-in sa pagpasok sa establisimyento (o nang mas maaga sa 
pamamagitan ng remote sign-in), na nagbibigay ng sumusunod na impormasyon: 

i. Ang kanilang buong pangalan, numero ng telepono, at email address; 

ii. Ang petsa at oras ng kanilang pagpasok sa establisimyento (o ng kanilang 
pagpapareserba, kung nagsign-in nang maaga); at 

iii. Ang kumpirmasyon na ang lahat ng mga indibidwal na nakaupo sa lamesa ay 
naninirahan sa parehong sambahayan. 

Dapat panatilihin ng mga negosyo ang mga talaang ito nang hindi bababa sa 21 na 
araw. Ang impormasyong ito ay dapat na isiwalat sa Departamento ng Pampublikong 
Pangkalusugan ng County sa kahilingan nito para sa mga layunin ng imbestigasyon 
ng kaso at sa pagsubaybay ng nakipagsalamuha, upang maprotektahan ang kalusugan 
ng mga manggagawa at customer. Panatilihin ng Departamento ng Pampublikong 
Pangkalusugan ng County ang impormasyong ito na kumpidensyal at gagamitin 
lamang ito para sa mga layunin ng imbestigasyon ng kaso at sa pagsubaybay ng 
nakipagsalamuha. 

4. Paghinto ng Aliwan 

a. Hindi pinapayagan ang aliwan sa ngayon. Kabilang dito ang live na aliwan at aliwan 
sa mga screen (hal. mga screen ng TV at pelikula). Pinapayagan ang background na 
musika na may mababang lakas na hindi nangangailangan sa mga customer na 
lakasan ang kanilang boses upang marinig. 

5. Limitahan ang Tagal ng Aktibidad ng Panloob na Kainan 

a. Ang mga establisimyento ng panloob na kainan ay dapat huminto sa paghahain ng 
pagkain at inumin sa mga customer na kumakain sa loob ng establisimyento sa o bago 
maghatinggabi at hindi makapagpatuloy ng serbisyo ng panloob na kainan hanggang 
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5:00 a.m. Ang mga customer ay maaaring manatiling nakaupo sa loob ng 
establisimyento hanggang 12:30 a.m. upang matapos ang kanilang pagkain ngunit 
dapat umalis na hindi lalampas sa 12:30 a.m. 

6. Higpitan ang Paghain ng Alkohol 

a. Kapag pinayagan ang operasyon ng panloob na kainan, ang alkohol ay maaari lamang 
ibenta sa mga customer sa parehong transaksyon ng pagkain. Halimbawa, kung ang 
isang restaurant ay naghahain ng alkohol mula sa bar nito, maaari lamang ibenta ang 
alkohol na iyon sa mga customer bilang bahagi ng paghain ng kanilang pagkain. Ang 
mga pasilidad ng panloob na kainan ay hindi maaaring hayaang nakabukas ang mga 
tiket/tab ng customer para sa layunin ng paghain ng alak sa mga customer pagkatapos 
ng mahain ang kanilang pagkain. Sa kahilingan ng isang Opisyal ng Pagpapatupad ng 
County, ang establisimyento ay dapat magbigay ng mga resibo o iba pang patunay na 
ang alkohol ay binili lamang kasama ng mga pagkain.  

b.   Ang lahat ng alak ay dapat ihain sa mga customer habang nakaupo ang mga customer 
sa kanilang lamesa.  Hindi maaaring direktang maserbisyuhan ang mga customer sa 
counter ng bar. 

7. Ipahusay ang Bentilasyon at Palitan ng Panlabas na Hangin 

a. Buksan ang mga pintuan at bintana (lalo na sa mga lugar ng kainan ng customer) 
upang mapataas ang sirkulasyon ng panlabas na hangin kapag pinapayagan ng mga 
kondisyon sa kapaligiran at mga kinakailangan ng gusali. Isaalang-alang ang mga 
pagbabago sa pasilidad upang madagdagan ang palitan ng panlabas na hangin, tulad 
ng pagpapalit ng hindi mabubuksan na mga bintana ng mga nabubuksan na mga 
bintana na may screen. Makipag-ugnay sa inyong lokal na Departamento ng Gusali 
para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga kinakailangan sa pagpahintulot. 

b. Ang mga establisimyento ng panloob na kainan na may mga sistema ng central air 
handling/HVAC ay dapat tiyakin na ang mga sistema ng HVAC ay naseserbisyuhan 
at gumagana nang maayos at, hangga’t magagawa at naaangkop sa pasilidad: 

i. Suriin ang mga posibilidad para sa mga pag-upgrade at maipatupad ang mga 
ito sa sistema upang matiyak na gumagana ang mga air filter sa pinakamataas 
na kahusayan na tugma sa kasalukuyang nakainstall na filter rack at sa air 
handling system (mas mainam kung MERV-13 o mas mataas)   

ii. Taasan ang porsyento ng panlabas na hangin sa pamamagitan ng sistema ng 
HVAC, pag-aayos o pag-override ng mga recirculation (“economizer”) 
damper. 
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iii. Huwag paganahin ang mga kontrol sa bentilasyon na demand-control na 
nagbabawas ng supply ng hangin batay sa temperatura o bilang ng tao. 

iv. Ipatupad ang mga karagdagang pamamaraan na nakasaad sa Patnubay para sa 
mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng County 

c. Ang mga establisimyento ng panloob na kainan na walang mga central air 
handling/HVAC system o hindi nagpapatakbo o nagkokontrol ng ganitong sistema ay 
dapat gumawa ng mga sumusunod na pamamaraan, hangga’t magagawa at naaangkop 
sa pasilidad: 

i. Iayos na ang anumang mga bentilador sa kisame na humigop ng hangin na 
paitaas palayo sa mga tao. 

ii. Kung gumagamit ng mga portable na bentilador, ilagay ito malapit sa 
nakabukas na mga pintuan/bintana at gamitin ang mga ito upang humigop o 
bumuga ng panloob na hangin patungo sa labas ng pasilidad. Ilagay ang mga 
bentilador upang mabawasan ang pagbuga ng hangin sa pagitan ng mga tao sa 
loob, na maaaring kumalat ng mga aerosol.   

iii. Pag-isipan ang pag-install ng mga portable air filter na naaangkop sa espasyo . 

iv. Ipatupad ang mga karagdagang naaangkop na pamamaraan na nakasaad sa 
Patnubay para sa mga Sistema ng Bentilasyon at Pagsasala ng Hangin ng 
County. 

d. Sa kahilingan ng isang Opisyal ng Pagpapatupad ng County o Kawani ng 
Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County, ang establisimyento ay 
maaaring kailanganin na magsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri ng 
bentilasyon at air filtration system ng pasilidad ng isang naaangkop na lisensyadong 
propesyonal, at gumawa ng dokumentasyon hinggil sa pagsusuri na ito sa County. 

IV. Mga Kinakailangan para sa mga Bar, Wineries at Silid ng Paninigarilyo 

Ang mga bar, pagawaan ng beer, at distilerya na hindi naghahain ng pagkain ay dapat 
sumunod sa patnubay na partikular sa industriya ng Estado (makikita sa 
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-bars--en.pdf). Katulad nito, ang mga wineries at 
silid ng pagtikim na hindi naghahain ng pagkain ay dapat sumunod sa patnubay na partikular 
sa industriya ng Estado (makikita sa https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--
en.pdf). Bilang karagdagan, ang mga bar, pagawaan ng beer, brewpub, pub, distilerya, 
wineries, at mga silid ng paninigarilyo ay dapat din gumawa ng mga karagdagang hakbang 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-bars--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-wineries--en.pdf
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na tinukoy sa Direktibang ito. Sa kaganapan ng isang pagsalungat sa pagitan ng patnubay ng 
Estado at ng Direktibang ito, dapat na sundin ang mas mahigpit na pamamaraan. 

1. Mga Bar, Pagawaan ng beer, Brewpub, Pub, at Distilerya  

a. Ang mga bar, pagawaan ng beer, brewpub, pub, at distilerya na hindi naghahain ng 
pagkain ay maaaring magbigay ng nakaupong serbisyo sa mga customer sa labas 
alinsunod sa mga panuntunan para sa panlabas na kainan na nakasaad sa mga Seksyon 
I at II ng Direktibang ito at sa sumusunod na mga karagdagang kinakailangan:   

ii. Ang alkohol ay dapat ihain lamang sa mga customer habang nakaupo sila sa 
kanilang lamesa. Ang mga customer ay hindi maaaring paupuin o mabigyan 
ng serbisyo sa counter ng bar. 

iii. Ang mga customer na nakikibahagi sa panlabas na serbisyo ay maaari lamang 
pumasok sa establisimyento: (1) para sa takeaway retail sales, (2) upang 
gumamit ng banyo, o (3) upang pumunta sa isang panlabas na espasyo na 
maaabot lamang sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng restaurant. Ang mga 
customer ay hindi maaaring pumasok sa establisimyento upang kunin ang mga 
inumin na iinumin sa lokasyon sa isang panlabas na bahagi ng pasilidad. 

b. Kapag ang panloob na kainan ay pinayagan, ang mga bar, pagawaan ng beer, brewpub, 
pub, at distilerya ay maaari lamang magbigay ng panloob na serbisyo ng alkohol sa 
mga customer kung ang establisimyento ay nagbibigay ng sit-down, dine-in meal na 
serbisyo at nagbebenta ng alkohol sa parehong transaksyon ng pagkain. Ang panloob 
na serbisyo ay dapat sumunod sa mga panuntunan para sa panloob na kainan na 
nakasaad sa Seksyon I at III ng Direktibang ito. 

c. Kapag ang panloob na kainan ay hindi pinapayagan, ang mga bar, pagawaan ng beer, 
brewpub, pub, at distilerya ay maaari lamang magbigay ng serbisyo ng alkohol sa mga 
customer sa labas kung ang establisimyento ay nagbibigay ng sit-down, dine-in meal 
na serbisyo at nagbebenta ng alkohol sa parehong transaksyon ng pagkain. Ang 
panlabas na serbisyo ay dapat sumunod sa mga panuntunan para sa panloob na kainan 
na nakasaad sa Seksyon I at II ng Direktibang ito. Ang mga negosyo na hindi 
naghahain ng pagkain ay maaaring magkontrata ng isang pinayagang tindera ng 
pagkain (gaya ng pinayagang food truck) para magbigay ng mga sit-down, outdoor 
dine-in meal. 

2. Mga Wineries  

a. Ang mga winery ay makapagpatakbo sa labas, sa kondisyon na ang serbisyo ng 
pagkain at/o inumin ay isinasagawa alinsunod sa mga panuntunan para sa panlabas na 
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kainan na nakasaad sa mga Seksyon I at II ng Direktibang ito.  

b. Kapag ang panloob na kainan ay pinayagan, ang mga winery ay makapagpatakbo sa 
loob alinsunod sa mga panuntunan para sa mga panloob na kainan sa Seksyon I at III 
ng Direktibang ito; maliban sa mga pagtikim na maaaring gawin na walang serbisyo 
ng pagkain, sa kondisyon na ang mga winery ay susunod sa lahat ng mga panuntunan 
ng panloob na kainan at naaangkop na patnubay ng Estado. 

3. Mga Silid ng Paninigarilyo 

a. Ang mga silid ng paninigarilyo ay makapagpatakbo sa labas alinsunod sa mga 
panuntunan para sa panlabas na kainan na nakasaad sa Seksyon I at II ng 
Direktibang ito. 

b. Ang mga silid ng paninigarilyo ay hindi makapagpatakbo sa loob maliban sa mga 
sumusunod: 

i. Takeaway retail sales. 

ii. Para sa panloob na kainan alinsunod sa mga panuntunan sa Seksyon I 
at III ng Direktibang ito, sa kondisyon na ang silid ng paninigarilyo na 
bahagi ng operasyon ay sarado. Halimbawa, ang isang hookah lounge 
ay maaaring maghain ng tsaa, kape, at merienda sa mga panloob na 
lamesa, ngunit ang mga customer ay hindi maaaring manigarilyo ng 
hookah habang nasa loob ng pasilidad. 

c. Para sa mga layunin ng Direktibang ito, and "silid ng paninigarilyo" ay 
tumutukoy sa anumang pasilidad ng negosyo kung saan ang mga customer ay 
lumalanghap ng mga produktong tabako o marijuana sa pamamagitan ng 
paninigarilyo, pagdab, pag-vape, o anumang katulad na paraan (kasama ang 
paggamit ng mga sigarilyo, tabako, hookah, tubo ng tubig, mga joint, pipa, bong, 
e-cigarette, vape pen, vaporizer, o anumang mga katulad na kagamitan). 

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 pahina ng mga FAQ. Mangyaring tandaan na ang Direktibang 
ito ay maaaring maupdate. Para sa pinakabagong impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng 
County sa www.sccgov.org/coronavirus. 

 

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