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MANDATORYANG DIREKTIBA PARA SA MGA GYM AT PASILIDAD
NG KALAKASAN
*Mangyaring kumpirmahin na ang inyong pasilidad ay maaaring magbukas 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
Estadong tiyak na patnubay para sa ilang mga pasilidad na dapat sundin bilang
karagdagan sa mandatoryang direktiba na ito.*
Ang impormasyon tungkol sa Kautusan ng Estado at patnubay ng Estado ay makikita sa
covid19.ca.gov.
Inilabas: Hulyo 14, 2020
Noong Hulyo 13, 2020, inutusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado ang pagsasara
ng lahat ng mga panloob na operasyon sa mga gym at sentro ng kalakasan sa Santa Clara
County (epektibo noong Hulyo 15, 2020). Tingnan ang Kautusan ng Opisyal ng
Pampublikong Pangkalusugan sa Buong Estado dito (https://www.cdph.ca.gov/
Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/SHO%20Order%20
Dimming%20Entire%20State%207-13-2020.pdf). Alinsunod dito, ang mga negosyong ito ay
hindi maaaring magpatakbo sa loob.
Ang lahat ng mga panlabas na operasyon ay napapailalim sa mga mandatoryang
kinakailangan sa Direktibang ito.

Habang ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay nagbibigay ng mahahalagang serbisyo na
makakatulong sa mga tao na mapanatili ang kanilang pisikal at emosyonal na kagalingan, maaari
rin silang magdulot ng mga makabuluhang panganib sa kalusugan ng publiko dahil sa
pandemyang COVID-19. Dahil madalas silang nagsasangkot ng mabibigat na paghinga at
komunal na paggamit ng mga madalas na hinahawakan na kagamitan sa isang panloob na
kapaligiran, ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay dapat gumawa ng labis na pag-iingat
upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 para sa mga kliyente at kawani.
Ang mga aktibidad ng gym at kalakasan ay mariing hinihimok na ilipat ang mga aktibidad at
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kagamitan sa labas kung saan posible, dahil sa kasalukuyang pinakamahusay na katibayan ng
mas mababang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 sa labas.
Ipinaliwanag ng Direktibang ito kung paano maaaring magpatakbo ang mga gym at pasilidad ng
kalakasan. Itong Direktiba ay mandatorya, at ang kabiguang sundin ito ay paglabag sa
Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Hulyo 2, 2020 ("Kautusan").
Dapat kayong sumunod sa Kautusan at lahat ng mga kinakailangan sa itong Direktiba.
Ang Kautusan na Inilabas noong Hulyo 2
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 ang ngunit hindi
limitado sa mga sumusunod:
•

Ang Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao: Dapat magkumpleto at magsumite
ang lahat ng mga negosyo ng pinakabagong bersyon ng Protokol ng Pagdistansya Mula
sa Ibang Tao sa County gamit ang online form, makukuha dito. Ang Protokol ay
isinumite sa ilalim ng parusa na bawal na magsinungaling, nangangahulugan na ang lahat
ng nakasulat sa form ay dapat totoo at tumpak sa pinakamahusay sa kaalaman ng
pumirma, at ang pagsusumite ng hindi totoong impormasyon ay isang krimen. Ang
Protokol ay dapat na maipamahagi sa lahat ng mga manggagawa, at dapat itong
magagamit ng lahat ng mga opisyal na nagpapatupad ng Kautusan. Responsable ang mga
negosyo sa pagtiyak na maunawaan at sanay ang mga manggagawa sa mga kinakailangan
ng Protokol sa isang wika na naiintindihan nila.

•

Palatandaan: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat mag-print ng (1) isang na-update na
Palatandaan na COVID-19 PREPARED at (2) isang Talaan ng Impormasyon ng Bisita ng
Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao, at dapat na mai-post ang pareho na
madaling makikita sa lahat ng mga pasukan ng pasilidad. Ang mga ito ay magagamit para
sa pag-print pagkatapos ng pagsusumite sa online ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa
Ibang Tao.

•

Mga Panakip sa Mukha: Ang bawat isa sa pasilidad ng negosyo o lugar ng trabaho ay
dapat magsuot ng panakip sa mukha sa lahat ng oras (maliban sa mga maliliit na bata,
ang mga tao na hindi marapat na medikal ang mga panakip sa mukha, o para sa
komunikasyon ng o sa mga taong may kapansanan sa pandinig). Dapat magsuot ng mga
panakip sa mukha kahit na habang nag-eehersisyo. Kung ang isang indibidwal ay
hindi komportable o nahihirapan sa paghinga habang nag-ehersisyo na may panakip sa
mukha, dapat ihinto agad ng indibidwal ang aktibidad.

•

Limitasyon ng Densidad: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat limitahan ang bilang ng
mga tao na maaaring nasa pasilidad nang sabay. Para sa mga miyembro ng kawani, ang
limitasyon ay 1 tao bawat 250 na kabuuang talampakang kuwadrado ng espasyo sa
pasilidad (nangangahulugan ito ng kabuuang espasyo, kabilang ang mga lugar na bukas
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lamang sa mga kawani tulad ng mga silid ng imbakan). Para sa mga kliyente, ang
limitasyon ay 1 tao bawat 150 na talampakang kuwadrado ng espasyo na bukas sa
publiko. Tinutukoy ng mga kinakailangan ng densidad sa mga negosyo kung gaano
karaming mga tao (kawani o mga kliyente) ang maaari nilang ipasok bago umalis ang
ibang tao. Ang mga batang wala pang 12 na edad na magkasama sa magulang o tagapagalaga ay hindi binibilang sa limitasyon, ngunit binibilang ang lahat ng mga taong may
edad na 12 pataas.
Tingnan ang Kautusan at ang pahina ng FAQ para sa karagdagang mga detalye.
Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang kinakailangan na naaangkop sa lahat ng mga negosyo
sa ilalim ng Kautusan, lahat ng mga gym at pasilidad ng kalakasan ay dapat sumunod sa mga
sumusunod na direktiba.
Mga Lugar/Pasilidad na Kailangang Manatiling Sarado
Ang mga sumusunod na lugar/pasilidad ay dapat manatiling sarado:
•

Ang mga panloob na palanguyan (maaaring magpatakbo ang panlabas na palanguyan
ngunit dapat sundin ang Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa mga Panlabas na
Palanguyan)

•

Mga spa, sauna, at mga silid ng singaw

•

Mga Paliguan

•

Mga silid ng locker (Tandaan: Ang mga silid ng locker ay maaaring buksan lamang
upang payagan ang paggamit ng mga lugar ng banyo; ang mga locker, bangko, at iba
pang mga kagamitan sa silid ng locker ay dapat na sarado)

•

Mga bukal ng tubig (Tandaan: Pinapayagan ang mga istasyon ng pag-puno ng tubig na
walang-hipo)

•

Mga makinang pagbenta

•

Mga lugar ng pag-upo, paghihintay, at silid-pahingahan

•

Ang mga microwave, water cooler, at anumang iba pang katulad na kagamitan sa mga
lugar ng kawani

Ang mga saradong lugar/pasilidad ay dapat gawin nang hindi maaabot ng mga kliyente sa
pamamagitan ng pag-kandado ng mga pintuan o paggamit ng tape o iba pang mga hadlang upang
harangan ang lugar. Sa pasukan sa bawat saradong lugar at sa bawat saradong pasilidad, dapat na
mai-post ang palatandaan na sinasabi sa mga kliyente na ang lugar/pasilidad ay hindi maaaring
magagamit.
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Mga Pamamaraan sa Pagreserba at Pag-check-In
Ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay dapat gumawa ng mga sumusunod na hakbang upang
mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 habang pumapasok ang mga kliyente sa
kanilang mga pasilidad:
•

Magpatupad ng isang sistema ng pag-reserba kung saan nag-rehistro ang mga kliyente
upang mag-ehersisyo sa mga itinalagang oras. Pipigilan nito ang mga hadlang sa pasukan
at tiyakin na ang bilang ng mga indibidwal na pinapayagan lamang sa loob ng pasilidad
ay nandoon sa isang oras.

•

Tiyakin na ang lahat ay may panakip sa mukha bago payagan silang makapasok sa
pasilidad.

•

Pasalitang subaybayin ang lahat ng mga kliyente at iba pang mga bisita habang
pumapasok sila sa pasilidad. (Ang pagsubaybay na ito ay karagdagan sa pagsubaybay ng
empleyado na kinakailangan ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao.)
o Kailangang tanungin ng mga gym at pasilidad ng kalakasan ang lahat na
pumapasok sa pasilidad kung sila:


nasuri silang positibo para sa COVID-19 sa nakaraang 14 na araw;



nakipag-ugnay na malapit sa isang tao na nasuing positibo para sa
COVID-19 sa nakaraang 14 na araw;



nakakaramdam o kamakailan ay nakaramdam ng lagnat;



nagkaroon o kamakailan lamang ay mayroong iba pang mga sintomas ng
COVID-19 tulad ng ubo, igsi ng paghinga, namamagang lalamunan,
pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagod, panginginig, pananakit ng ulo,
pananakit ng kalamnan/katawan, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/amoy.

o Kung ang isang tao ay sumasagot ng "oo" sa anumang mga tanong na ito, ang
gym o pasilidad ng kalakasan ay hindi dapat pahintulutan ang tao na pumasok sa
pasilidad. Ang tao ay dapat na ipa-uwi sa bahay at inutusan na makipag-ugnay sa
kanilang tagapagbigay ng healthcare.
•

Kung magagawa, maglagay sa harap na lamesa ng plexiglass o iba pang matibay na mga
hadlang.
Ipinagbabawal ang Panloob na Kardio/Aerobik na Ehersisyo

Ang mga panloob na aktibidad o klase na may kasamang kardio/aerobik na ehersisyo ay
ipinagbabawal. Kasama sa kardio/aerobik na ehersisyo ang paggamit ng mga treadmill,
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makinang elliptical, ehersisyo na bisikleta, at iba pang katulad na kagamitan kung ginamit sa
isang paraan na nagpapahiwatig ng mabibigat na paghinga o isang mabilis na puso. Kasama rin
dito ang panloob na kalistenik, sayawan, o iba pang mga aktibidad na nagpapalakas ng mabibigat
na paghinga at mabilis na puso, kung saan ang mga kalahok ay malamang tatanggalin ang
kanilang mga panakip sa mukha. Ang mga aktibidad na ito ay pinapayagan na maganap sa labas
lamang.
Mag-alok ng mga Aktibidad at Serbisyo sa Labas Kung Posible
Ang mga pagpatakbo ng gym at pasilidad ng kalakasan ay hinihikayat na i-pataas ang bilang ng
mga serbisyo na inaalok nila sa labas, dahil ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 ay
makabuluhang mas mababa sa labas kaysa sa loob.
•

Halimbawa, ang isang personal na tagapagsanay na nag-aalok ng mga serbisyo sa isang
kliyente na kinasasangkutan ng maliit na free weight, kardio, at iba pang mga aktibidad
ay dapat gumawa ng mga serbisyong pagsasanay sa labas kung maaari.
Pamamaraan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao

Ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay dapat tiyakin na ang lahat sa kanilang pasilidad ay
nagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakan ng distansya mula sa lahat sa labas ng kanilang
sambahayan sa lahat ng oras. Upang makatulong na makamit ang pagdistansya, ang mga gym at
pasilidad ng kalakasan ay dapat:
•

Bawasan ang dami ng kagamitan na magagamit para magamit upang walang magagamit
na kagamitan ay nasa loob ng 6 na talampakan ng anumang iba pang magagamit na
kagamitan.
o Halimbawa, maaaring kasangkot ito sa pag-harang ng bawat iba pang mga weight
machine o paglipat ng kagamitan upang mas malayo ito.

•

Ang mga kagamitan na inilipat habang ginagamit (tulad ng mga weight sled o mga
gulong) ay dapat magkaroon ng sapat na nakatuon na espasyo na ang anumang kliyente
na gumagamit nito ay mananatiling hindi bababa sa 6 na talampakan mula sa lahat ng
mga kliyente sa lahat ng oras.

•

Para sa mga bukas na espasyo ng sahig tulad ng mga lugar ng pag-eehersisyo sa tiyan,
mga lugar ng free weight, at astroturf, magtalaga ng hiwalay na mga sona para magamit
ng mga indibidwal na kliyente para sa pag-eehersisyo. Ang bawat sona ay dapat na hindi
bababa sa 6 na talampakan bukod sa lahat ng mga direksyon (harap-sa-likod at
magkatabi) mula sa lahat ng iba pang mga sona.
o Ang mga lugar ay maaaring itinalaga ng mga marka sa sahig, hadlang, o
palatandaan na nagsasabi sa mga kliyente kung nasaan ang bawat sona.
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•

Mag-post ng palatandaan sa buong pasilidad na nagpapaalala sa mga kliyente na
manatiling hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa lahat sa labas ng kanilang
sambahayan sa lahat ng oras.

•

Kung maaari, mag-alok ng mga malauang opsyon ng kalakasan sa virtual platform upang
mabawasan ang bilang ng mga kliyente na gumagamit ng pasilidad nang personal.
Mga Pamamaraan ng Pag-sanitize

Ang mga gym at pasilidad ng kalakasan ay dapat magpatupad ng sumusunod na mga
pamamaraan ng pag-sanitize upang mabawasan ang panganib ng pagkakalat sa pasilidad:
•

Regular na disimpektahin ang lahat ng mga madalas na hinahawakan na lugar at ibabaw
(tulad ng mga doorknob, hawakan, riles, switch ng ilaw, istasyon ng pag-sanitize, banyo,
lababo, kubeta, mga bangko, mga lamesa sa harap, keyboard, computer, telepono, at lahat
ng kagamitan ng kalakasan), sumusunod sa mga alituntunin ng CDC.
o Ang mga disimpektanteng ginagamit upang sumunod sa seksyong nitong
Direktiba ay dapat na epektibo laban sa COVID-19. Nagbigay ang CDC ng isang
listahan ng mga epektibong disimpektante dito.
o Siguraduhin na ang mga kawani ay may sapat na bentilasyon (daloy ng hangin) sa
mga lugar kung saan sila ay nagdidisimpekta. Kung naglilinis sila sa isang banyo
o iba pang maliit na espasyo, siguraduhing nakabukas ang mga pintuan at bintana.

•

Kung kinakailangan, baguhin ang mga oras ng pagpatakbo upang matiyak ang oras para
sa regular at masusing pag-sanitize.

•

Magbigay ng wisik at pamunas na disimpektante na magagamit ng mga kliyente (hindi
lamang mga kawani) sa mga istasyon ng pag-sanitize sa buong pasilidad. Bilang
karagdagan, mag-post ng palatandaan na nangangailangan ng mga kliyente na mag-wisik
at punasan ang kanilang mga istasyon at kagamitan bago at pagkatapos gamitin.

•

Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng sanitizer ng kamay na magagamit ng mga kliyente
sa buong pasilidad (tulad ng kinakailangan sa Pagdistansya Mula sa Ibang Tao), magpost ng palatandaan na nangangailangan ng mga kliyente na gumamit ng sanitizer ng
kamay o hugasan ang kanilang mga kamay (gamit ang sabon at tubig, nang hindi bababa
sa 20 segundo) bago at pagkatapos gamitin ang anumang kagamitan.

•

Ipatupad ang isang sistema ng pag-checkout para sa mga kliyente na gumamit ng
anumang mga maliliit na kagamitan (tulad ng mga ehersisyo na banda, lubid, banig, o
foam roller). Bumuo ng isang proseso upang linisin at disimpektahin ang mga gamit sa
pagitan ng bawat paggamit.

•

Para sa mas malalaking kagamitan tulad ng mga weight machine, hinihiling sa bawat
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kliyente na disimpektahin at punasan ang mga kagamitan pagkatapos nilang gamitin, o
kung hindi nila nagawa o ayaw gawin ito, magbigay ng "handa na linisin" na mga tag na
ilalagay sa kanilang kagamitan kapag tapos na nilang gamitin. Ang mga tag na ito ay
isang pag-alerto sa mga kawani na ang kagamitan ay dapat i-sanitize bago magamit ng
susunod na kliyente.
Mga Klase ng Kalakasan sa Grupo
Ang mga panloob na klase ng kalakasan ay maaaring gaganapin lamang kung ang lahat ng mga
sumusunod na kinakailangan ay natutugunan. Ang mga panlabas na klase ng kalakasan ay
maaaring magpatuloy kung sumusunod sila ng hiwalay na Direktiba sa mga Pagtitipon ng
Opisyal ng Pangkalusugan.
•

Ang klase ay hindi nagsasangkot ng anumang kardio/aerobik na ehersisyo.

•

Ang tagapagturo at lahat ng mga kalahok ay nagsusuot ng mga panakip sa mukha sa lahat
ng oras.

•

Ang pagdalo ng klase sa isang panloob na lugar ng grupo ng kalakasan ay dapat na
limitado sa 1 tagapagturo/miyembro ng kawani bawat 250 na talampakang kuwadrado at
1 kliyente bawat 150 na talampakang kuwadrado ng lugar ng grupo ng kalakasan.

•

Ang mga marka ay dapat ilagay sa sahig upang maipakita ang sariling sona ng ehersisyo
ng bawat kliyente. Dapat i-hiwalay ang bawat sona upang ang lahat ng mga kliyente ay
hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa lahat ng iba pang mga kliyente at mula
sa tagapagturo/miyembro ng kawani sa lahat ng oras. Ang mga kliyente ay dapat manatili
sa loob ng kanilang personal na sona ng ehersisyo para sa panahon ng klase. Ang mga
kliyente ay maaaring hindi paikutin sa pagitan ng mga sona o sa iba't ibang mga istasyon,
at walang kagamitan na maaaring ibahagi sa pagitan ng mga kliyente.

•

Kailangang mag-rehistro ang mga kliyente sa pamamagitan ng isang online o iba pang
platform na walang-hipo, kung maaari.

•

Ang lahat ng kagamitan sa klase, pati na rin ang lugar ng grupo ng kalakasan mismo
(kung nasa loob), ay dapat i-sanitize bago at pagkatapos ng bawat klase.

•

Ang mga pintuan at bintana sa mga panloob na lugar ng grupo ng kalakasan ay dapat na
iwanang bukas kung ligtas na gawin ito.

•

Ang mga klase ay dapat mangyari nang paisa-isa upang may hindi bababa sa 15 minuto
sa pagitan ng mga klase upang mapayagan ang buong pag-sanitize at maiwasan ang
pagsiksikan ng mga kalahok na pumapasok/lumalabas sa lugar.

•

Ang mga kalahok ay dapat na sinabihan na dumating sa lugar ng grupo ng kalakasan ng
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hindi hihigit sa 5 minuto bago ang oras ng pagsisimula ng kanilang klase. Kapag natapos
ang isang klase, dapat paalisin ng tagapagturo ang mga kalahok mula sa lugar ng grupo
ng kalakasan nang maliit na grupo upang maiwasan ang pagsiksikan sa mga labasan.
•

Dapat i-palaki ng mga tagapagturo ang pasalitang pag-pipila/pagtuturo/pagwawasto. Ang
mga tagapagturo ay maaaring hawakan lamang ang mga kalahok kung talagang
kinakailangan para sa mga layuning pangkaligtasan, tulad ng upang maiwasan ang isang
kalahok na bumagsak at makasakit sa kanilang sarili. (Tandaan: Ang kahilingan na ito ay
nalalapat sa mga personal na tagapagsanay pati na rin ang mga tagapagturo ng grupong
kalakasan.)
Mga Aktibidad na Nakipag-ugnay na Isports at Libangan

Ang mga aktibidad ng isports at libangan na nagsasangkot ng pakikipag-ugnay sa pagitan ng
mga kalahok ay hindi pinapayagan. Gayunpaman, kung ang mga kalahok ay maaaring makisali
sa isang binagong bersyon ng mga aktibidad na ito habang pinapanatili ang hindi bababa sa 6 na
talampakan ng distansya mula sa ibang tao sa lahat ng oras, maaari nilang gawin ito. Halimbawa,
ang isang mapagkumpitensya na laro ng basketball ay hindi pinapayagan, ngunit ang mga tao ay
maaaring mag-shoot ng mga basket at magsagawa ng mga pagsasanay habang pinapanatili ang
distansya mula sa ibang tao.
Mga Pasilidad ng Pagkain
Anumang pasilidad ng pagkain na matatagpuan sa loob ng gym o pasilidad ng kalakasan (tulad
ng isang bar ng katas o meryenda) ay dapat sundin ang mga patakaran sa Direktiba para mga
Pasilidad ng Pagkain ng Opisyal ng Pangkalusugan. Tandaan na hindi pinapayagan ang
panloob na kainan (ngunit ang mga panloob na pasilidad ng pagkain ay maaaring magsilbi ng
pagkain para sa carryout o para sa mga kliyente na kumain sa isang panlabas na kainan na
pinamamahalaan bilang pagsunod sa Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan para sa Panlabas na
Kainan, mga Gawaan ng Alak, at mga Panlabas na Silid ng Pagtikim).
Iba pang mga Hakbang na Inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan
Hindi kinakailangan ang mga sumusunod na pamamaraan, ngunit mariing inirerekomenda ng
Opisyal ng Pangkalusugan:
•

Nag-aalok ng mga eksklusibong nireserbang itinalagang oras para sa mga kliyente na
may edad na 50 pataas.

•

Ang pag-upgrade ng sistema ng HVAC ng pasilidad upang mapabuti ang daloy at pagsala
ng hangin.

•

Ang paglilinis ng pasukan at labasan sa HVAC na araw-araw.

•

Ang pag-iskedyul ng mga oras ng pag-reserba para sa mga indibidwal na pag-eehersisyo
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upang payagan ang oras upang mai-sanitize ang pasilidad sa pagitan ng katapusan ng
isang oras at simula ng susunod.
Manatiling may Kaalaman
Para sa mga sagot sa mga madalas na mga katanungan tungkol sa industriya at iba pang mga
paksa, mangyaring tingnan ang pahina ng FAQ. Mangyaring tandaan na ang direktibang ito
ay maaaring ma-update. Para sa napapanahong impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng
Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng
County sa www.sccgov.org/coronavirus.
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