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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA MGA 

PAGTITIPON 

*Mangyaring kumpirmahin na ang inyong pagtitipon ay pinapayagan 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 impormasyon sa Kautusan ng Estado at sa patnubay ng Estado ay makikita sa 
covid19.ca.gov. 

Inilabas: Hulyo 14, 2020 
Binago at Epektibo: Pebrero 12, 2021 

Epektibo Sa Paglabas 
 

Ang bawat tao, negosyo, at entidad sa Santa Clara County ay dapat sumunod sa parehong mga 
Kautusan ng Pampublikong Pangkalusugan ng County at ng Estado. Nasa ibaba ang 

impormasyon sa: (1) mga pangkalahatang panuntunan sa pagtitipon ng Estado, at (2) mga 
kasalukuyang panuntunan ng Estado para sa mga panloob na pagtitipon sa Santa Clara 

County.  

 

1. Mga Pangkalahatang Panuntunan ng Estado sa mga Pagtitipon: 

Mula 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. 

 Pangkalahatang ipinagbabawal ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang lahat ng uri ng 
mga pagtitipon sa buong estado, na may limitadong mga pagbubukod para sa mga serbisyong 

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/
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pagsamba, mga seremonyang pangkultura tulad ng kasal at libing, protesta o mga 
pampulitikang aktibidad, at anumang pagtitipon na malinaw na pinapayagan ng isang 

dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado 
(https://covid19.ca.gov/industry-guidance/) o ng pahina ng "Manatili sa bahay Q&A" ng 

Estado (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/). Pinapayagan din ng 
Estado ang mga pribadong pagtitipon na hindi mahigit sa tatlong sambahayan alinsunod sa 
mga panuntunan ng Estado, ngunit ang mga naturang pagtitipon ay dapat nasa labas habang 

ang County ay nasa Purple na Antas. 

Lahat ng mga pagtitipon ay napapailalim sa mga mahigpit 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, sa mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado, at sa 
anumang naaangkop na mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan.  

Tandaan: Habang ang mga seremonya ng kasal ay maaaring maganap sa labas na napapailalim 
sa mga mahigpit na kinakailangan ng Direktibang ito, nilinaw ng Estado na ang "mga 
reception/party/pagdiriwang ng kasal ay HINDI pinapayagan sa ngayon" sa ilalim ng mga 
kautusan ng Opisyal ng Pampublikong Pangkalusugan ng Estado. 

 

2. Mga Kasalukuyang Panuntunan para sa mga Panloob na Pagtitipon sa Santa Clara 
County: 

Sapagkat ang mga panloob na pagtitipon ay patuloy na nagdudulot ng matinding panganib ng 
pagkalat ng COVID-19, lahat ng mga panloob na pagtitipon ay kasalukuyang 

ipinagbabawal.  

 
 

Habang ang COVID-19 ay kumakalat pa rin sa ating komunidad, mariing hindi hinihikayat ng 
Opisyal ng Pangkalusugan ang anumang pagtitipon kasama ang mga tao mula sa ibang mga 
sambahayan. Ang mga panloob na pagtitipon ay partikular na mapanganib dahil ang pagkalat ng 
COVID-19 ay mas madaling nangyayari sa mga panloob na lugar kaysa sa labas, at ang COVID-
19 ay patuloy na laganap na kumakalat. Ang pinakahuling siyentipikong ebidensya ay 
nagbibigay diin sa panganib ng pagkalat sa loob, at ang mga panloob na pagtitipon ay mariing 
hindi hinihikayat, kahit na pinapayagan. Ngunit ang mga pagtitipon ay hindi ipinagbabawal 
hangga't ang lahat na dumadalo sa pagtitipon ay mahigpit na sumusunod sa lahat ng mga 
kinakailangan na nakasaad sa ibaba upang mabawasan ang panganib at mapanatiling ligtas ang 
lahat na dumalo hangga't maaari. 

Ang "pagtitipon" ay isang kaganapan, o pagpupulong na pinagsasama-sama ang maraming tao 
mula sa magkahiwalay na mga sambahayan sa isang solong espasyo, sa loob o sa labas, sa 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/
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parehong oras at sa isang nakaayos na paraan — tulad ng isang kasal, banquet, conference, 
serbisyong panrelihiyon, pista, fair, party, performance, kompetisyon, operasyon ng sinehan, 
fitness class, barbecue, protesta, o piknik. Bagaman pinapayagan ng County ang lahat ng 
pagtitipon na maganap alinsunod sa Direktibang ito, sa ngayon ay pangkalahatang pinapayagan 
lamang ng Estado ang mga pagtitipon para sa mga layunin ng mga serbisyong pagsamba, mga 
seremonyang pangkultura tulad ng mga libing at kasal (ngunit pinagbabawal ang mga wedding 
reception), at protesta o mga aktibidad na pampulitika. Pinapayagan din ng Estado ang mga 
pagtitipon para sa mga layuning natukoy sa Patnubay sa Industriya ng Estado o sa anumang iba 
pang dokumento ng patnubay ng Estado. Pinapayagan din ng Estado ang mga maliliit na 
pagtitipon ng anumang uri na hindi hihigit sa tatlong sambahayan. Ang mga pagtitipong ito ay 
dapat sumusunod sa mga panuntunan ng County (na nakapaloob sa Direktibang ito) at sa mga 
panuntunan ng Estado, kabilang ang kinakailangan ng Estado na ang mga naturang pagtitipon ay 
dapat nasa labas kapag ang mga county ay nasa Purple na Antas. Dahil ang mas mahigpit na mga 
kinakailangan ang nalalapat, ang mga uri ng mga pagtitipon lamang na pinapayagan sa County 
ay ang mga pinapayagan ng Estado. 

Hindi kinokontrol ng Direktibang ito kung ang isang pasilidad ay bukas o sarado. Halimbawa, 
ang mga pasilidad na karaniwang ginagamit para sa mga pagtitipon—tulad ng mga lugar ng 
pagsamba, mga lugar ng pagpupulong, at mga espasyo ng kaganapan—ay maaaring manatiling 
bukas para sa mga layunin na hindi kinasasangkutan ng mga pagtitipon, kahit na ipinagbabawal 
ang mga panloob na pagtitipon. 

Ipinapaliwanag ng Direktibang ito ang mga lokal na kinakailangan para sa mga pagtitipon sa 
Santa Clara County. 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 ("Kautusan"). 

Ang Kautusan na 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. Ang lahat ng mga negosyo 
(kabilang ang mga non-profit, entidad na pang-edukasyon, at iba pang entidad ng negosyo, 
anuman ang istruktura ng korporasyon nito) na nag-oorganisa o nagho-host ng mga pagtitipon—
tulad ng mga institusyong panrelihiyon, mga lugar ng kasal, mga tagapagplano ng kasal, mga 
convention center, at mga pasilidad sa pagpaupa ng conference/meeting room — ay dapat 
sumunod sa mga sumusunod na kinakailangan: 

• Ang Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao: Ang lahat ng mga negosyo at entidad na 
panggobyerno ay dapat magkumpleto at magsumite ng 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 

https://covid19.ca.gov/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/CDPH-Guidance-for-the-Prevention-of-COVID-19-Transmission-for-Gatherings-10-09.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
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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 
Pampublikong Pangkalusugan ng California at sa anumang mga partikular na direktiba na 
inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Maliban kung nakasaad sa 
Direktibang ito, ang mga panakip sa mukha ay dapat na isuot sa lahat ng oras 
kapag dumadalo sa isang pagtitipon. 

• 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 mga 
Limitasyon sa Kapasidad.  

 
Mga Mahigpit na Kinakailangan para sa Lahat ng mga Pagtitipon 

Sa pangkalahatan, kung mas marami ang nakasalamuha ng isang tao sa isang pagtitipon, ang mas 
malapit na pisikal na pakikipagsalamuha, ang mas lalong nakapaloob ang espasyo ng pagtitipon, 
at mas mahabang tagal ng pakikipagsalamuha, mas mataas ang panganib na ang isang tao na 
hindi napag-alaman na may SARS-CoV- 2 na impeksyon (ang impeksyon na sanhi ng COVID-
19) ay maaaring magkalat nito sa iba. Kung hindi lahat sumusunod sa mga panuntunan para sa 
ligtas na pagtitipon, ang panganib ng pagkalat ng SARS-CoV-2 ay mas mataas. Batay sa mga 
prinsipyong iyon, ang mga direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa lahat ng mga 
pagtitipon ay: 

1. Kung Nagtitipon, Mariing Hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan na Kayo ay 
Magtipon sa Labas  

a) Ang mga pagtitipon na nangyayari sa labas ay lalong mas ligtas kaysa sa mga 
panloob na pagtitipon. Upang maging kwalipikado bilang isang panlabas na 

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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pagtitipon, ang pagtitipon ay dapat na maganap sa labas, maliban na ang mga 
dadalo ay maaari pumasok sa loob para gumamit ng banyo, hangga’t ang mga 
banyo ay madalas na dinidisimpekta. 
 

b) Ang pinakamataas na bilang ng mga tao na pinapayagan sa isang panlabas na 
pagtitipon ay tinukoy sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga 
Limitasyon sa Kapasidad. Kabilang dito ang lahat na naroroon, tulad ng mga host, 
manggagawa, at mga bisita. Ang espasyo ay dapat may sapat na laki upang ang 
lahat sa isang pagtitipon ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na 
talampakan na distansya mula sa sinuman (maliban sa mga tao mula sa kanilang 
sariling sambahayan). 

 

i. Halimbawa 1: Ang isang maliit na simbahan ay nagho-host ng seremonya 
ng libing sa bakuran nito. Ang bakuran ng simbahan ay may sapat lamang 
na laki upang payagan ang 25 katao na madaling makapagpanatili nang 6 
na talampakan na pagdistansya sa ibang tao sa pagitan ng mga 
sambahayan sa lahat ng oras. Hindi hihigit sa 25 katao ang maaaring 
naroroon sa seremonya ng libing. 
 

ii. Halimbawa 2: Ginawa ng mag-asawa sa labas ang seremonya ng kanilang 
kasal sa isang makasaysayang hotel. Ang panlabas na espasyo ng 
seremonya ay may sapat na laki para sa 1,000 katao upang mapanatili ang 
6 na talampakan na pagdistansya. Kahit na, hindi hihigit sa 
pinakamataas na bilang ng mga tao na pinapayagan ng Mahigpit na 
Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad ang 
maaaring naroroon sa seremonya ng kasal. 
 

c) Ang isang pagtitipon ay maituturing lamang na isang panlabas na pagtitipon kung 
ginaganap ito sa isang pasilidad na pumapayag sa libreng daloy ng panlabas na 
hangin sa buong espasyo, tulad ng natukoy sa mahigpit na ipinapatupad na 
patnubay sa Paggamit ng mga Pansamantalang Istraktura para sa mga Panlabas na 
Operasyon ng Negosyo. 
 

d) Ang mga bakod at sapin na hindi humahadlang sa daloy ng hangin ay hindi 
maituturing na mga pader o gilid para sa mga layunin ng pagtukoy kung ang isang 
lugar ay nasa labas. Ang mga partisyon sa paligid o sa loob ng pasilidad ay 
maaaring gamitin at hindi kwalipikado bilang mga gilid hangga't sila ay hindi 
hihigit sa 3 na talampakan ang sukat ng taas mula sa sahig. 

 
2. Ang Opisyal ng Pangkalusugan ay Mariing Hindi Naghihikayat ng mga Panloob na 

Pagtitipon, Kahit na Kapag Sila ay Pinapayagan  
 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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a) Ang mga panloob na pagtitipon ay hindi maaaring payagan depende sa 
kasalukuyang antas ng County sa ilalim ng Plano para sa Mas Ligtas na 
Ekonomiya ng Estado at iba pang mga lokal na kadahilanan. Tingnan ang 
kuwadradong "Mga Kasalukuyang Panuntunan sa mga Panloob na Pagtitipon ng 
Estado" sa tuktok ng Direktibang ito para sa impormasyon sa mga kasalukuyang 
panuntunan.  
 

b) Kapag pinapayagan ang mga panloob na pagtitipon, ang pinakamataas na bilang 
ng mga tao na pinapayagan sa isang panloob na pagtitipon ay natukoy sa 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad. 
Kabilang dito ang lahat na naroroon, tulad ng mga host, manggagawa,  at mga 
bisita. 

 
3. Huwag Dumalo sa mga Pagtitipon Kung Kayo ay May Karamdaman o Nasa Grupong 

May Mataas na Panganib 
 

a) Kung kayo ay may karamdaman o nagkaroon ng anumang mga sintomas gaya ng 
COVID-19 (lagnat, ubo, kakapusan ng hininga, panginginig, pagpapawis sa gabi, 
pananakit ng lalamunan, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, pananakit 
ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pagkalito, o pagkawala ng 
panlasa/pang-amoy), dapat kayong manatili sa bahay at hindi maaaring 
dumalo sa anumang mga pagtitipon. 

 
b) Tulad ng ipinaliwanag sa pahina ng Mga Tao na Kailangan ang Karagdagang 

Pag-iingat, ang mga taong nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit o 
pagkamatay mula sa COVID-19 ay mariing hinihikayat na huwag dumalo sa 
anumang mga pagtitipon. 

 

4. Ang Lahat ng Mga Pagtitipon ay Dapat Magkaroon ng isang Natukoy at Itinalagang 
Host, na Responsable sa Pagtitiyak ng Pagsunod Sa Lahat ng mga Kinakailangan 

 
a)  Ang isang partikular na tao o negosyo (kabilang ang mga non-profit, 

organisasyong panrelihiyon, entidad na pang-edukasyon, o iba pang entidad ng 
negosyo) ay dapat maging ang itinalagang host para sa isang pagtitipon at 
tumitiyak sa pagsunod sa lahat ng mga kinakailangan sa Kautusan at sa 
Direktibang ito. Ang host ay responsable at napapailalim sa pagpapatupad 
para sa anumang pagkabigo ng mga kalahok na sumunod sa Kautusan at sa 
Direktibang ito. 

 
b) Ang host ay dapat kailangang magpanatili ng listahan ng mga pangalan at contact 

information ng lahat ng mga kalahok sa pagtitipon. Kung ang isang kalahok ay 
nasuring positibo sa COVID-19, ang host ay ligal na kinakailangang tumulong sa 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#precautions
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#precautions
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Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa anumang 
imbestigasyon ng kaso at pagsusubaybay sa mga nakipagsalamuha na nauugnay 
sa pagtitipon. Ang Pampublikong Pangkalusugan ay hihiling lamang ng listahan 
ng mga dumalo kung ang isang dumalo ay nasuring positibo sa COVID-19. 
Papanatilihin 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. Dapat na 
panatilihin ng mga host ang mga rekord na ito nang hindi bababa sa 21 na araw. 
Dapat kaagad na ibigay ng host ang listahan sa sinumang Opisyal ng 
Pagpapatupad ng County kaagad kapag hiniling ito.  

 

5. Ugaliin ang Pisikal na Pagdistansya at Kalinisan ng Kamay sa mga Pagtitipon 
 

a) Sa lahat ng mga pagtitipon, ang lahat ay dapat manatili nang hindi bababa sa 
6 na talampakan ang layo mula sa ibang tao (maliban sa mga tao na nasa 
kanilang sariling sambahayan) sa lahat ng oras. 

 
b) Ang mga pag-aayos ng mga upuan ay dapat magkaroon ng distansya na hindi 

bababa sa 6 na talampakan (sa lahat ng mga direksyon — harap-sa-likod at sa 
magkatabi) sa pagitan ng iba't ibang mga sambahayan. Magagawa ito sa 
pamamagitan ng paglalagay ng mga upuan na magkalayo, o para sa mga 
nakapirming upuan tulad ng mga benches o pews, sa pamamagitan ng 
pagmamarka ng mga hilera at pagpapahiwatig ng mga lugar kung saan pwedeng 
umupo gamit ang tape. Ang mga upuan at lamesa ay dapat i-sanitize pagkatapos 
ng bawat paggamit. 

 

c) Ang lahat na nasa pagtitipon ay dapat madalas na naghuhugas ng kanilang mga 
kamay gamit ang sabon at tubig, o gumamit ng sanitizer ng kamay kung walang 
sabon at tubig. Ang host ay dapat maglagay ng mga pasilidad sa paghuhugas ng 
kamay o sanitizer ng kamay na magagamit ng mga kalahok. 

 

6. Mga Panuntunan para sa mga Panakip sa Mukha, Pagkanta, Pagsigaw, at Pagtugtog ng 
mga Hinihipang instrumento 

 
Ipinapakita ng kasalukuyang siyentipikong ebidensya na ang COVID-19 ay pangunahing 
kumakalat sa pamamagitan ng mga patak ng paghinga at mga maliliit na aerosol na lumalabas 
mula sa katawan kapag ang mga tao ay humihinga, kumakanta, sumisigaw, o kapag pinapalabas 
ang hangin mula sa kanilang baga. Pinipigilan ng mga panakip sa mukha ang karamihan sa mga 
patak at aerosol na ito na mapunta sa hangin, at ang pagsusuot ng panakip sa mukha ay nagpakita 
na lubos na nagbabawas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19. Sa kabaligtaran, ang pagkanta,  
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pagsigaw, at pagtugtog ng mga hinihipang instrumento ay nagpakita nang malaking pagtaas ng 
panganib ng pagkalat ng COVID-19, sapagkat itong mga aktibidad ay naglalabas ng mas 
maraming mga patak ng paghinga at mga maliliit na aerosol sa hangin. Upang mabawasan ang 
panganib ng pagkalat ng COVID-19, nalalapat ang mga sumusunod na panuntunan sa mga 
pagtitipon: 
 

a) Para sa lahat na mga panloob na pagtitipon (kapag pinapayagan ang mga panloob 
na pagtitipon): 

 
i. Ang lahat, kabilang ang mga performers/presenters, ay dapat 

magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban sa mga 
maliliit na bata, ang mga taong hindi makapagsuot ng mga panakip sa 
mukha dahil sa payong medikal, o para sa komunikasyon ng o sa mga 
taong may kapansanan sa pandinig). 
 

1. Ang pagkain at inumin ay hindi maaaring ihain sa mga panloob na 
pagtitipon — kasama ang mga sinehan — kahit na pinapayagan 
ang mga panloob na pagtitipon, maliban kung kinakailangan upang 
maisagawa ang isang seremonyang panrelihiyon. 

2. Maaari tanggalin ang mga panakip sa mukha upang matugunan 
ang mga agarang pangmedikal na pangangailangan (halimbawa, 
upang gumamit ng inhaler para sa hika, gumamit ng mga gamit na 
kinakailangan upang ma-manage ang diyabetis, uminom ng gamot, 
o kung nakakaramdam ng pagkahilo). 

 
ii. Ang pagkanta, pagsigaw, at pagtugtog ng mga hinihipang instrumento ay 

mahigpit na ipinagbabawal.  
 

b) Para sa lahat ng mga panlabas na pagtitipon: 
 

i. Maliban sa inilarawan sa ibaba o sa iba pang mga direktibang 
inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, ang lahat ay dapat 
na magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban sa mga 
maliliit na bata, ang mga taong hindi makapagsuot ng mga panakip sa 
mukha dahil sa payong medikal, o para sa komunikasyon ng o sa mga 
taong may kapansanan sa pandinig). 
  

1. Maaaring tanggalin ng mga dumadalo ang kanilang mga panakip 
sa mukha upang kumain o uminom ngunit dapat nilang ibalik 
kaagad ang kanilang panakip sa mukha pagkatapos nilang kumain 
o uminom. 
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2. Maaaring tanggalin ng mga dumadalo ang kanilang mga  panakip 
sa mukha upang matugunan ang mga kagyat na pangangailangang 
medikal (halimbawa, upang gumamit ng inhaler para sa hika, 
gumamit ng mga gamit na kinakailangan upang ma-manage ang 
diyabetis, uminom ng gamot, o kung nakakaramdam ng 
pagkahilo). 

 
ii. Kung ang isang panlabas na pagtitipon ay nagsasangkot ng isang 

pagganap/pagtatanghal, maaaring tanggalin ng mga performer/presenter 
ang kanilang mga panakip sa mukha habang sila ay 
gumaganap/nagtatanghal, ngunit dapat nilang palitan kaagad ang kanilang 
mga panakip sa mukha pagkatapos nilang matapos. 
 

1. Hindi hihigit sa 12 na mga performer/presenter ang pinapayagan sa 
lugar ng pagganap/pagtatanghal sa isang panahon. 
 

2. Hanggang maibalik ang kanilang panakip sa mukha, ang sinumang 
performer/presenter na nagtanggal ng kanilang panakip sa mukha 
upang magsalita ay dapat magpanatili nang hindi bababa sa 12 na 
talampakan ang layo mula sa lahat na wala sa kanilang 
sambahayan. 
 

3. Hanggang naisuot muli ang kanilang panakip sa mukha, ang 
sinumang performer/presenter na nagtanggal ng kanilang panakip 
sa mukha upang kumanta, sumigaw, o tumugtog ng hinihipang 
instrumento ay dapat magpanatili ng hindi bababa sa 12 na 
talampakan na distansya mula sa lahat ng iba pang mga 
performer/presenter na wala sa kanilang sambahayan at hindi 
bababa sa 25 na talampakan mula sa lahat ng mga dumadalo na 
hindi gumaganap/nagtatanghal. 

 

4. Dapat takpan ng sinumang performer/presenter na tumutugtog ng 
hinihipang instrumento ang bukasan ng instrumento (hal., gamit 
ang tela) upang mabawasan ang pagkalat ng mga patak ng 
paghinga mula sa instrumento. 

 

5. Ang mga performer/presenter na kumakanta ay mariing 
hinihikayat na gawin ito sa isang tahimik na lakas ng tunog (sa o sa 
ibaba ng lakas ng isang normal na boses ng pagsasalita). 
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iii. Lahat ng mga dumalo na hindi gumaganap/nagtatanghal ay dapat 
magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras habang kumakanta o 
sumisigaw. Dahil itong mga aktibidad ay nagdudulot ng napakataas na 
panganib ng pagkalat ng COVID-19, ang mga panakip sa mukha ay 
partikular na mahalaga upang mabawasan ang pagkalat ng mga patak ng 
paghinga at mga maliliit na aerosol. Ang mga taong hindi makapagsuot ng 
panakip sa mukha para sa medikal o iba pang mga kadahilanan ay mariing 
hindi hinihikayat na kumanta o sumigaw. 

 

1. Ang mga dumadalo na kumakanta o sumisigaw ay mariing 
hinihikayat na panatilihin ang mas mataas na distansya na higit sa 
6 na talampakan upang higit na mabawasan ang panganib. 
 

2. Ang mga dumadalo na kumakanta ay mariing hinihikayat na gawin 
ito sa isang tahimik na lakas ng tunog (sa o sa ibaba ng lakas ng 
isang normal na boses ng pagsasalita). 

 
 

7. Paisa-isahin ang mga Dumadalo sa mga Pagtitipon 
 

a) Para sa mga pagtitipon na may potensyal na daluhan ng mas malalaking grupo, 
tulad ng mga pagpupulong sa komunidad o serbisyong panrelihiyon, isaalang-
alang ang pag-aalok ng maraming sesyon, na nangangailangan sa mga 
reserbasyon na limitahan ang pumapasok sa bawat sesyon, paisa-isahin ang 
pagdating at pag-alis, at hihikayatin o kakailanganin na ang parehong grupo ay 
manatili nang magkasama (halimbawa, ang Grupo A ay dumadalo sa serbisyong 
pagsamba sa umaga ng Linggo kada linggo, at ang Grupo B ay dumadalo sa 
hiwalay na serbisyong pagsamba sa gabi ng Martes kada linggo).  
 

b) Walang limitasyon sa bilang ng mga pagtitipon na maaaring gaganapin sa iba't 
ibang oras sa isang araw—halimbawa, ang isang moske ay maaaring magsagawa 
ng mga serbisyo sa pagdarasal ng limang beses sa isang araw—hangga't (i) ang 
bawat pagtitipon ay sumusunod sa lahat ng mga panuntunan, at (ii) ang mga 
banyo, upuan at lamesa, at iba pang mga kagamitan na madalas na hinahawakan 
ay maayos na nililinisan sa pagitan ng mga pangkat. 

 

c) Maaaring mag-host ang isang lugar ng maraming mga panlabas na pagtitipon 
nang sabay-sabay (halimbawa, mga maliliit na barbecue sa isang malaking 
panlabas na espasyo tulad ng isang 20 na ektaryang ranch)—hangga't: 
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i. Ang bawat pagtitipon ay sumusunod sa lahat ng mga panuntunan sa 
Kautusan at sa Direktibang ito. Ang bawat pagtitipon ay dapat, 
halimbawa, ay may sariling itinalagang host na dapat magpanatili ng isang 
listahan ng mga pangalan ng kalahok at contact information. 
 

ii. Ang bawat pagtitipon ay may sariling lugar na minarkahan ng madaling 
makitang palatandaan, mga harang o mga lubid, at mayroong isang sona 
na hindi bababa sa 100 na talampakan sa pagitan ng mga hangganan ng 
dalawang magkahiwalay na pagtitipon. 
 

iii. Ang mga kalahok sa pagtitipon, kabilang na ang mga host, mga 
manggagawa, at mga bisita, ay hindi naghahalo sa pagitan ng o sa iba't 
ibang mga pagtitipon at mahigpit na nananatili sa kanilang sariling lugar. 
 

iv. Mayroong sapat na mga pasilidad ng banyo, o isang sistema ng paggamit 
ng mga pasilidad ng banyo, na ang mga kalahok mula sa iba't ibang 
pagtitipon ay hindi nakikipagsalamuha sa isa't isa kapag ginagamit nila 
ang banyo. 

 

d) Kapag pinapayagan ang mga panloob na pagtitipon, maaaring mag-host ang isang 
lugar ng maraming mga panloob na pagtitipon nang sabay-sabay (halimbawa, 
mga pagtitipon sa magkakahiwalay na silid sa loob ng isang gusali) — hangga't: 
 

i. Ang bawat pagtitipon ay sumusunod sa lahat ng mga panuntunan sa 
Kautusan at sa Direktibang ito. Ang bawat pagtitipon ay dapat, 
halimbawa, ay may sariling itinalagang host na dapat magpanatili ng isang 
listahan ng mga pangalan ng kalahok at contact information. 
 

ii. Ang bawat pagtitipon ay ganap na hinihiwalay ng mga matibay na pader 
na mula sahig hanggang sa kisame o mga partisyon mula sa iba pang 
pagtitipon . 
 

iii. Kung saan posible, ang sistema ng HVAC para sa bawat espasyo na may 
pagtitipon ay dapat na bumubuga ng hangin sa labas, sa halip na patungo 
sa isang espasyo ng isa pang pagtitipon . 
 

iv. Ang mga kalahok sa isang pagtitipon, kabilang ang mga host, 
manggagawa, at mga bisita, ay hindi naghahalo sa pagitan o sa iba't ibang 
mga pagtitipon at hindi pumapasok sa isang karaniwang espasyo kasama 
ang mga kalahok mula sa iba pang pagtitipon. 
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v. Mayroong sapat na mga pasilidad ng banyo, o isang sistema ng paggamit 
ng mga pasilidad ng banyo, na ang mga kalahok mula sa iba't ibang 
pagtitipon ay hindi nakikipagsalamuha sa isa't isa kapag ginagamit nila 
ang banyo. 

 
 

8. Livestreaming, Broadcasting, at Pagrekord na Walang Madla 
 
Ang mga negosyo ay maaaring mag-livestream, mag-broadcast, o magrekord ng mga 
pagtatanghal, serbisyo, at klase sa mga panloob na pasilidad na walang live na madla o 
miyembro ng publiko na naroroon. Lahat ng mga naturang kaganapan na na-ilivestream, nai-
broadcast, o nairekord sa mga panloob na pasilidad ay dapat sumunod sa mga sumusunod na 
panuntunan: 

 
a) Kapag nagla-livestream sa ilalim ng probisyong ito, ang mga tauhan lamang ang 

maaaring naroroon sa pasilidad. Mahigpit na ipinagbabawal ang mga madla o iba 
pang mga miyembro ng publiko. Ang bilang ng mga tauhan sa loob ng pasilidad 
ay dapat na limitado sa pinakamaliit na kinakailangan upang maisagawa ang 
kaganapan (at hindi maaaring hihigit sa 12 katao o ang pinakamataas na bilang ng 
mga tao na pinapayagan sa ilalim ng kasalukuyang limitasyon sa kapasidad ng 
pasilidad na idinikta ng Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga 
Limitasyon sa Kapasidad, alinman ang mas kaunti). 
 

b) Lahat ng mga tauhan, kabilang ang mga performer/presenter sa lugar ng 
pagganap, ay dapat magpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan ng pisikal 
na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang sambahayan sa lahat ng oras. 

 
c) Ang mga taong gumaganap o nagtatanghal sa isang naka-livestream na kaganapan 

ay makapagtanggal ng kanilang mga panakip sa mukha sa panahon ng pagganap o 
pagtatanghal kung ang bawat isa ay nagpapanatili ng hindi bababa sa 12 na 
talampakan na pisikal na distansya mula sa lahat na nasa labas ng kanilang 
sambahayan sa lahat ng oras. Kahit na, mariing hinihikayat ng Opisyal ng 
Pangkalusugan ang mga taong gumaganap o nagtatanghal na magsuot ng panakip 
sa mukha hangga't maaari. Lahat ng iba pa na nasa lugar ay dapat na magsuot ng 
panakip sa mukha alinsunod sa mga kinakailangan ng Opisyal ng Pangkalusugan 
ng Estado at ng County. 
 

d) Kapag nagla-livestream sa ilalim ng probisyong ito na walang madla na naroroon, 
ang pagkanta, o pagtugtog ng mga hinihipang instrumento sa loob ay mariing 
hindi hinihikayat ngunit maaaring gawain hangga’t ang lahat ay nagpapanatili 
nang hindi bababa sa 12 na talampakan na pisikal na distansya mula sa lahat na 
nasa labas ng kanilang sambahayan. 
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Para sa kalinawan, ang mga panuntunan sa itaas para sa livestreaming, broadcasting, at recording 
ay hindi nalalapat kung naroroon ang mga miyembro ng publiko sa kaganapan. Ang mga 
negosyo ay makapag-livestream, makapag-broadcast, o makapagrekord ng isang kaganapan na 
naroroon ang mga miyembro ng publiko (hangga't pinapayagan ng kasalukuyang kautusan ng 
Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado at ng County na dumalo ang mga miyembro ng publiko 
para sa naturang kaganapan), ngunit walang mga espesyal na panuntunan na mailalapat sa 
livestream, broadcast, o recording. Sa halip, ang mga kaganapang ito ay dapat sumunod sa lahat 
ng mga panuntunan na kasalukuyang namamahala sa pangkalahatang pagpapatakbo ng negosyo. 
Tandaan na ang mga panuntunang ito ay maaaring mas mahigpit kaysa sa mga nakalista sa itaas. 
 

9. Ipataas ang Bentilasyon para sa mga Panloob na Pagtitipon (Kapag Pinapayagan ang 
mga Panloob na Pagtitipon) 

 
a) Buksan ang mga pintuan at bintana 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 nang 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 panloob na pasilidad na may mga sistema ng central air handling/HVAC 
ay dapat tumiyak 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”) 
dampers. 
 

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. 

 



 
 

   
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad  
(Inilabas ang Kautusan sa Oktubre 5, 2020)   Pahina 14 ng 14 
 

c) Ang mga panloob na pasilidad 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 ay pataas na hihigop ng 

hangin palayo mula sa mga kalahok . 
 

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 pasilidad 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. 

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

http://www.sccgov.org/coronavirus
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