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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA MGA LODGING 
FACILITY 

(KABILANG ANG MGA HOTEL AT MOTEL) 

*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 mga pasilidad na dapat sundin bilang karagdagan sa mahigpit na ipinapatupad na 
direktibang ito.* 

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

Inilabas: Hulyo 10, 2020 
Epektibo: Nobyembre 30, 2020 sa 12:01 a.m. 

Binago: Disyembre 14, 2020 
 

 
Habang ang mga hotel, motel, at iba pang mga lodging facility ay mahalaga para sa ligtas na 
pagbiyahe at pagpapatakbo ng negosyo, ang mga lodging facility ay maaari ring magdulot ng 
mga makabuluhang panganib sa kalusugan ng publiko dahil sa pandemyang COVID-19. Dahil 
ang mga lodging facility ay karaniwang kinasasangkutan ng mga miyembro ng iba't ibang mga 
sambahayan na nananatiling magkalapit sa loob ng isang nakapaloob na lugar ng ilang mga 
araw o linggo sa isang pagkakataon, at madalas na gumagamit ng binabahaging kagamitan o 
espasyo, ang mga lodging facility ay dapat gumawa ng labis na pag-iingat upang mabawasan 
ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa mga manggagawa, mga bisita, at iba pa.           

           Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Lodging Facility (Kabilang ang mga Hotel at Motel)  
(Inilabas ang Kautusan Oktubre 5, 2020)                                                                                Pahina 1 ng 15 

Lupon ng mga Superbisor: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 

Dahil sa mga makabuluhang pagdami ng mga kaso at na-oospital sa buong Estados 
Unidos, sa Estado ng California, at sa loob ng Santa Clara County, lahat ng mga lodging 

facility na sakop ng Direktibang ito ay hindi maaaring magbigay ng serbisyo ng magdamag 
na panunuluyan sa mga taong gumagamit ng mga lodging service para sa mga hindi 

mahalagang layunin, tulad ng para sa turismo, ibang pang mga layunin para maaliw o 
makapaglibang, o pagbiyahe para sa negosyo na maaaring ipagpaliban o maiwasan . Itong 
paghihigpit ay hindi nalalapat sa mga lodging facility na nakabukod sa Direktibang ito, na 

natukoy dito. 
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Ang "lodging facility" ay nangangahulugan sa anumang pasilidad kung saan ang mga miyembro 
ng publiko ay maaaring makakuha ng panuluyan batay sa isang panandaliang panahon, kabilang 
ang walang limitasyon sa mga hotel, motel, auto court, bed at breakfast, inn, cabin at mga cottage, 
hotel sa casino, hostel, ski lodge at mga resort, tourist cabin, at tourist court, kabilang ang 
panuluyan na ibinigay sa pamamagitan ng bakasyon o panandalian na pag-upa ng mga may-ari 
tulad ng Airbnb. Ang isang "bisita" ng isang lodging facility ay tumutukoy sa sinumang tao na 
nagrenta o nananatili sa isang silid o sa mga silid sa isang lodging facility. 

Ipinapaliwanag ng Direktibang ito kung paano makapagpatakbo ang mga lodging facility. Ang 
Direktibang ito 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 mga lodging facility ay dapat sumunod sa Kautusan at sa lahat ng mga 
kinakailangan ng Direktibang ito. 

Ang Kautusan na Inilabas noong Oktubre 5 

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 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 ng. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite 
bago sa Oktubre 11, 2020 ay wala nang 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 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. 

 
• Palatandaan: Ang lahat ng mga negosyo 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  
 

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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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 isang 
sambahayan.  
 

• 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. 
 
Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang kinakailangan na naaangkop sa lahat ng mga negosyo 
sa ilalim ng Kautusan, ang mga lodging facility ay dapat sumunod sa mga sumusunod na 
direktiba. 

 
Mga Lodging Facility na Nakabukod mula sa Direktibang ito 

 
Ang Direktibang ito ay hindi nalalapat sa sumusunod na mga uri ng mga lodging facility: 

 
1. Mga homeless shelter o iba pang mga pasilidad na ginagamit sa pagbahay ng mga 

tao na walang tirahan o kung hindi man, magiging homeless. 

2. Ang mga single room occupancy hotel, kung minsan ay kilala bilang "SROs" o 
"mga residential hotel." 

3. Transitional housing na idinisenyo para sa mga indibidwal o pamilya na 
naghahangad na lumipat sa independiyenteng pamumuhay, kabilang ang mga 
kanlungan para sa mga nakaligtas sa karahasan sa tahanan at human trafficking. 

4. Mga pasilidad ng assisted living at residential care, kabilang ang mga pasilidad ng 
skilled nursing (kung minsan kilala bilang mga nursing home). 

5. Mga pasilidad ng residential healthcare. 

6. Ang mga lodging facility kung saan ang karaniwang tagal ng paninirahan ng 
bisita ay higit sa 60 na araw. 

7. Mga foster home, kabilang ang mga grupong foster home. 

8. Ang mga lodging na pinagmamay-ari at pinapatakbo ng mga entidad ng 
gobyerno. 

9. Ang mga lodging na ginagamit ng mga entidad ng gobyerno para sa layunin ng 
pagtugon sa COVID-19. 

 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/order-health-officer-10-05-20.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
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Mga Binabahaging Panandalian na Pag-upa at Homestay ay Ipinagbabawal ng Opisyal ng 
Pangkalusugan 

Sapagkat ang COVID-19 ay kumakalat pa rin sa ating komunidad at maaaring kumalat mula sa 
isang tao patungo sa isang tao sa pamamagitan ng pakikipagsalamuha ng malapitan, kahit na ng 
mga taong walang sintomas, ang pampublikong pangkalusugan ay nangangailangan ng 
pagpapaliit at pagpapabagal ng panganib ng pagkalat sa pamamagitan ng pagbabawas ng bilang at 
tagal ng mga pakikipagsalamuha sa pagitan ng mga tao mula sa iba't ibang mga sambahayan. 
Samakatuwid, maaaring ipa-upa ng isang tao ang kanilang buong tirahan (napapailalim sa 
naaangkop na mga panuntunan na inilarawan sa ibaba), ngunit walang sinuman ang maaaring 
magparenta sa maikling panahon ng isang bahagi ng kanilang tirahan (halimbawa, pagpapaupa ng 
isang bedroom sa pamamagitan ng Airbnb o VRBO) habang sila o ang iba pang mga 
nangungupahan ay nananatili sa ibang bahagi ng tirahan. Bilang karagdagan, ang mga tirahan ay 
maaaring rentahan sa isang panandaliang panahon ng mga miyembro ng isang sambahayan 
lamang sa isang pagkakataon, at ang mga tao mula sa dalawa o higit pang mga sambahayan ay 
hindi maaaring magbahagi ng isang panandaliang pag-upa. 

 
Mga Pamamaraan sa Pagpareserba, Pagcheck-in, Pagtalaga ng Silid, at Pagtago ng Talaan 

Dapat gawin ng mga lodging facility ang mga sumusunod na hakbang upang mabawasan ang panganib 
ng pagkalat ng COVID-19: 

 
1. Mga Lobby, Walang Contact na Check-in, at mga Bisita ng mga Bisita 

 
a. Kung maaari, gumamit ng touch-free na sistemang pagcheck-in, tulad ng isang online o 

platapormang batay sa app, at itigil ang paggamit ng mga papel na dokumento. 

b. Kung maaari, gumamit ng touch-free na pagbabayad, tulad ng pagbabayad online o sa 
telepono. 

c. Tungkol sa mga lobby at iba pang mga karaniwang lugar: 

i. Isara ang mga lobby at iba pang mga karaniwang lugar sa mga miyembro ng 
publiko na hindi bisita o customer. 

ii. Limitahan ang mga tao maliban sa mga kawani sa mga karaniwang lugar na ito 
para madali nilang mapanatili ang hindi bababa sa anim na talampakan ng pisikal 
na distansya mula sa isa't isa sa lahat ng oras. 

d. Ipagbawal ang sinumang tao (maliban sa ibang bisita) mula sa pagbisita sa 
isang bisita sa loob ng lodging facility. 

 
2. Pasalitang Pag-iscreen ng Lahat na Pumapasok sa Pasilidad 
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a. Kapag ang bisita ay nagnanais na magcheck-in sa pasilidad, ang lodging facility 
ay dapat na pasalitang mag-iscreen sa lahat ng tao sa partido na nagnanais na 
makapasok sa pasilidad para sa mga sintomas ng COVID-19 sa pamamagitan ng 
pagtatanong kung sila ay: 

 
i. nasuri positibo sa COVID-19 sa nakaraang 10 na araw; 

 
ii. nakipagsalamuha ng malapitan sa isang tao na nasuring positibo sa 

COVID-19 sa nakaraang 14 na araw; 
 

iii. nakakaramdam o kamakailan ay nakaramdam ng lagnat; 
 

iv. nagkaroon o kamakailan nagkaroon ng iba pang mga sintomas ng 
COVID-19 tulad ng ubo, kakapusan ng hininga, pananakit ng 
lalamunan, pagkahilo, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, panginginig, 
pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan/katawan, pagkalito, o 
pagkawala ng panlasa/pang-amoy. 

 
b. Mga sagot ng mga bisita 

 
i. Kung ang bisita ay sumagot ng "oo" sa tanong na nakalista sa Seksyon 

2.a.i, ang lodging facility ay dapat sumunod sa Mga Espesyal na 
Panuntunan para sa Mga Bisitang Positibo sa COVID-19 (simula sa 
Seksyon 17). 

 
ii. Kung ang bisita ay sumagot ng "oo" sa alinman sa iba pang mga 

katanungan na nakalista sa Seksyon 2.a, ang lodging facility ay 
mangailangan sa bisita na pumili sa pagitan ng (i) pagbubukod ng 
kanilang sarili sa kanilang silid maliban kung at hanggang ang bisita ay 
makapagbigay ng isang resulta ng pagsusuri na nagtatatag na ang bisita ay 
negatibo sa COVID-19, o (ii) pagcheck out kaagad. Ang lodging facility 
ay dapat mangailangan na ang bisita ay magbigay-alam sa lodging facility 
kung ang pagsusuri ay nagpapatunay na ang bisita ay positibo sa COVID-
19. 

 
c. Kapag ang isang tao na hindi bisita ay naghahangad na makapasok sa pasilidad, 

ang lodging facility ay dapat pasalitang mag-iscreen sa tao para sa mga sintomas 
ng COVID-19 sa pagtatanong ng mga katanungan na nakalista sa Seksyon 2.a. 
Kung ang tao ay sumagot ng "oo" sa anuman sa mga katanungan, hindi dapat 
pahintulutan ng lodging facility ang tao na pumasok sa pasilidad, at sa halip ay 
dapat hikayatin ang tao na umuwi sa bahay at makipag-ugnay sa kanilang 
healthcare provider. 

 
3. Pagtago ng Talaan upang Mapadali ang mga Pagsisikap sa Pagsubaybay ng 

Nakipagsalamuha 
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Upang mapadali ang mga pagsisikap ng County sa pagsubaybay ng nakipagsalamuha 
kung sila ay kinakailangan, ang lodging facility ay dapat lumikha at magpanatili ng mga 
talaan na hindi bababa sa 21 na araw ng sumusunod na impormasyon hinggil sa pagbisita 
ng bawat bisita. Ang impormasyong ito ay kumpidensiyal, at isasailalim sa pagsisiwalat 
sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County para sa mga layunin ng 
imbestigasyon ng kaso at pagsubaybay ng nakipagsalamuha, upang maprotektahan ang 
kalusugan ng mga manggagawa, bisita at ng iba pa: 

 
a. Ang pangalan, numero ng telepono, at email address ng bisita. 

b. Kung iniulat man ng bisita na sila ay positibo sa COVID-19. 

c. Ang (mga) petsa, (mga) oras, at tagal ng pagbisita ng bisita. 
 

4. Mga Bisitang Positibo sa COVID-19 
 

Kapag nalaman ng isang lodging facility na ang bisita ay nasuring positibo sa COVID-
19, dapat gawin ng pasilidad ang lahat ng mga sumusunod: 

 
a. Sa loob ng 4 na oras, iulat ang kaso sa pamamagitan ng pagsunod sa Hakbang 4 ng mga 

tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org (pagpalit ng "manggagawa" sa "bisita" kung 
naaangkop). 

b. Sumunod sa mga Espesyal na mga Panuntunan para sa mga Bisitang Positibo sa COVID-
19 (simula sa Seksyon 17). 

c. Mag-alok na hayaan ang bisita na kanselahin ang natirang reserbasyon nang 
walang singil o parusa. 

 
Mga Pasilidad ng Bisita 

 

5. Mga Restaurant 
 

a. Ang bawat lodging facility na nagpapatakbo ang isang restaurant o pasilidad ng pagkain 
ay dapat tumiyak na ang restaurant o pasilidad ng pagkain ay pinapatakbo alinsunod sa 
Kautusan, sa anumang naaangkop na mga dokumento ng Patnubay na Partikular sa 
Industriya sa COVID-19 ng Estado, at, kung naaangkop, ang Mahigpit na Ipinapatupad 
na Direktiba para sa Kainan ng Opisyal ng Pangkalusugan. 

b. Ipinagbabawal ang mga buffet at self-serve na mga pasilidad ng pagkain. 

c. Ang mga lodging facility ay maaaring maghatid ng pagkain sa mga bisita sa 
paraan na hindi nakikipagsalamuha (halimbawa, sa pamamagitan ng pag-iwan ng 
tray sa labas ng pintuan ng bisita o pag-iimpake ng pagkain sa isang bag para 
kunin ng bisita sa isang lamesa ng concierge). Ipinagbabawal ang serbisyo sa 
loob ng silid. 

http://www.sccsafeworkplace.org/
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6. Mga Gym at Fitness Facility 
 

Ang bawat lodging facility na nagpapatakbo, nagbibigay-daan upang mapatakbo, o 
pinapagamit ang isang gym o fitness facility ay dapat tumiyak na ang gym o fitness 
facility ay pinapatakbo alinsunod sa Kautusan at sa anumang naaangkop na mga 
dokumento ng Patnubay na Partikular sa Industriya sa COVID-19 ng Estado. Ang mga 
limitasyon sa kapasidad sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa 
Kapasidad ay nalalapat sa mga pasilidad na ito. 

 
7. Mga Palanguyan 

 
a. Ang bawat lodging facility na nagpapatakbo, nagbibigay-daan upang mapatakbo, 

o pinapagamit ang isang palanguyan, sauna, steam room, hot tub, o spa ay dapat 
tumiyak na ang pasilidad ay pinapatakbo alinsunod sa Kautusan at sa anumang 
naaangkop na mga Direktiba ng County at sa mga dokumento ng Patnubay na 
Partikular sa Industriya sa COVID-19 ng Estado. 

 
8. Mga Sentro ng Negosyo 

 
Ang bawat lodging facility na nagpapatakbo, nagbibigay-daan upang mapatakbo, o 
pinapagamit ang isang sentro ng negosyo (kabilang ang anumang silid o lugar na may 
mga computer o printer para maggamit ng mga bisita) ay dapat: 

 
a. Pagbawalan ang pagpasok ng sinumang tao na hindi isang manggagawa o bisita sa 

lodging facility. 

b. Bawasan, ayusin, o harangan (gamit ang tape, lubid, o naka-print na mga palatandaan) 
ang mga upuan at mga istasyon ng trabaho na magagamit upang walang sinumang 
magtrabaho, umupo, tumayo, o nasa loob ng 6 na talampakan ng ibang tao. 

c. Ihanda ang magagamit na sanitizer ng kamay sa pasukan at labasan ng sentro ng 
negosyo. 

d. Ihanda ang mga disinfectant na pamunas o iba pang kagamitan para magamit ng mga 
bisita. 

e. Disimpektahin ang lahat ng kagamitan na ginagamit ng bisita—kabilang ang mga 
keyboard ng computer, mga mouse, monitor, printer, at iba pang mga gamit sa opisina at 
kagamitan—pagkatapos magamit ng bisita ang sentro ng negosyo. 

f. Kung magagawa, mag-alok ng serbisyo upang magbigay ng walang contact na 
paghahatid ng mga printout sa mga bisita bilang kapalit ng direktang paggamit 
ng printer ng bisita. 
 

 
9. Mga Serbisyong Pansarili 

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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Ang bawat lodging facility na nagpapatakbo, nagbibigay-daan sa pagpapatakbo, o 
nagpapagamit ng hair salon, nail salon, o iba pang mga pasilidad o negosyo ng 
serbisyong pansarili sa lokasyon ay dapat tumiyak na ang pasilidad o negosyo ng 
serbisyong pansarili ay pinapatakbo alinsunod sa Kautusan, sa Mahigpit na 
Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Negosyo ng Serbisyong Pansarili ng Opisyal ng 
Pangkalusugan, at sa mga dokumento ng Patnubay na Partikular sa Industriya sa 
COVID-19 ng Estado. 

 
10. Mga Espasyo ng Pagpupulong at Kumperensya 

 
Ang isang lodging facility ay maaaring gawing magagamit ang mga espasyo nito para 
sa mga pagtitipon (kabilang ang mga kasalan, banquet, kumperensya, at iba pang mga 
kaganapan) hanggang sa tinitiyak ng pasilidad ang pagsunod sa lahat ng oras sa 
Kautusan at Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Pagtitipon ng Opisyal ng 
Pangkalusugan. 

 

Housekeeping, Pagpapanatili ng Pasilidad, at Proteksyon ng Manggagawa 
 

11. Housekeeping 
 

a. Ang mga lodging facility ay dapat mag-alok ng pang-araw-araw na serbisyo na 
housekeeping sa lahat ng mga bisita. 

b. Ang mga lodging facility ay dapat mangailangan at tumiyak na ang lahat ng mga guest, 
bisita at iba pang mga tao ay mananatili sa labas ng silid habang nasa loob ng silid ang 
housekeeper o iba pang kawani. 

c. Personal na Kagamitang Pangproteksyon. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay 
ng walang gastos ng mga sumusunod na personal na kagamitang pangproteksyon (PPE) 
at mangailangan sa mga tauhan ng housekeeping na isuot sa lahat ng oras ang lahat ng 
mga sumusunod: 

i. Panakip sa mukha; 

ii. Mga panakip ng mata tulad ng mga goggle, salamin sa laboratoryo, o isang face 
shield; 

iii. Ang mga maitatapon na guwantes na ginagamit para sa isang silid lamang at 
pagkatapos ay itinapon; at 

iv. Tapis. 

d. Mga Maruming Linen; Labahan. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay sa mga 
housekeeper ng mga lalagyan na may bag na plastik para sa mga maruming linen. 
Habang nasa loob ng bawat silid, ang mga housekeeper ay dapat maglagay ng mga 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-personal-care.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-personal-care.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-gatherings.aspx
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nagamit na mga tuwalya at linen ng mga bisita sa mga bag na plastik at isara ang mga 
bag. Ang lahat ng mga linen ng kama at labahan (kabilang ang mga muling magagamit 
na tela na ginagamit ng mga housekeeper) ay dapat labhan sa mataas na temperatura at 
linisin alinsunod sa mga patnubay ng CDC. 

e. Iba pang mga Kinakailangan sa Paglilinis; Pagsasanay at mga Pamamaraan. Ang mga 
sumusunod ay mga mahalagang bahagi ng lahat ng mga serbisyong housekeeping. Ang 
mga lodging facility ay dapat magbigay ng pagsasanay sa lahat ng mga kawani ng 
housekeeping, sa lahat ng mga ayos at wika na kinakailangan upang maunawaan ng lahat 
ng kawani, hinggil sa kung paano gamitin ang PPE at kung paano mapanatiling ligtas 
ang kanilang sarili, bisita, at iba pa habang ginagawa ang mga gawain ng housekeeping. 
Kabilang sa iba pang mga bagay, ang pagsasanay ay dapat sumakop, at ang mga lodging 
facility ay dapat tumiyak na may kakayahan ang mga housekeeper na sumunod sa mga 
sumusunod na kinakailangan: 

i. Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 na segundo bago 
at pagkatapos malinisan ang bawat silid, kahit na may suot na guwantes. 

ii. Sundin ang lahat ng mga tagubilin ng manufacturer sa lahat ng mga disinfectant 
na produkto. 

iii. Huwag ibahagi ang PPE o mga telepono. 

iv. Lubos na linisin ang lahat ang madalas na hinahawakan na gamit sa bawat silid at 
karaniwang espasyo, kabilang ang mga doorknob, hawakan, rail, light switch, 
istayon ng pag-sanitize, banyo, lababo, kubeta, bangko, telepono, ibabaw ng 
lamesa, mga pindutan sa telebisyon at radyo, at mga remote control. 

v. Linisin ang pasukan at labasan ng HVAC sa loob ng mga silid ng bisita. 

vi. Ang mga disinfectant na ginamit upang sumunod sa Direktibang ito ay dapat na 
epektibo laban sa COVID-19 at dapat gamitin ayon sa mga tagubilin ng 
manufacturer. Nagbigay ang CDC ng isang listahan ng mga epektibong 
disinfectant dito.  

vii. 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. 

f. Pagdeep Clean sa Pagitan ng mga Bisita. Ang bawat silid ay dapat na lubusan na 
ma-deep clean nang isang beses sa pagitan ng paggamit ng bisita alinsunod sa 
mga patnubay ng CDC. Ang silid ay dapat linisin bago dumating ang susunod na 
bisita (ibig sabihin, sa maraming araw pagkatapos ng pagcheck-out) hangga't  
 
maaari. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay ng karagdagang oras sa mga 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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tauhan upang maggawa ang deep clean. Ang deep clean ay kinabibilangan ng 
paghuhugas ng lahat ng mga gamit sa kusina (kaldero, kawali, kagamitan, at 
pinggan) at mga kagamitan sa kusina (kabilang ang mga nasa loob ng predyider, 
ibabaw ng lutuan, coffee-maker, toaster, mga istante ng pagkain, at iba pang mga 
katulad na lugar). 
 

12. Mga Serbisyo ng Porter, Bellboy, at Valet 
 

a. Ang mga kawani ay makapaghatid ng mga bagahe sa mga silid ng mga bisita, ngunit 
dapat gawin ito sa paraan na hindi nakikipagsalamuha (halimbawa, pag-iwan ng mga bag 
sa labas ng silid ng bisita, nang walang direktang kamay-sa-kamay na contact), at hindi 
dapat magdala ng mga bagahe sa loob ng mga silid. 

b. Ang mga kawani na nagbibigay ng serbisyong valet ay dapat maghugas ng 
kanilang mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 na 
segundo bago at pagkatapos sa paggamit ng bawat kotse, magsuot ng panakip 
sa mukha habang nagmamaneho kahit na nag-iisa sa kotse, at magpanatili ng 
distansya mula sa mga bisita. 

 
13. Paglilinis ng Karaniwang Lugar at mga Lugar ng Kawani 

 
a. Regular na disimpektahin ang lahat ng mga madalas na hinahawakang lugar at ibabaw 

(tulad ng mga counter ng pagcheck-in, bell desk, help counter, doorknob, hawakan, rail, 
light switch, istasyon ng pag-sanitize, banyo, lababo, kubeta, bangko, lamesa sa harap, 
keyboard, computer, at mga telepono), na sumusunod sa mga patnubay ng CDC. 

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

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

d. Madalas na linisin ang mga pasukan at labasan ng hangin ng HVAC. 
 

14. Pag-iskedyul ng Kawani. 
 

Kapag gumagawa ng mga iskedyul at pagtalaga ng mga kawani, ang mga lodging facility 
ay dapat maglaan ng karagdagang oras kung kinakailangan para sa mga manggagawa 
upang sumunod sa mga kinakailangan sa paglilinis, pag-sanitize, at pagdidisimpekta sa 
Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ng pasilidad at sa Direktibang ito, 
kabilang ang nasa Seksyon 11, Seksyon 13, at Seksyon 19. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html


Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Lodging Facility 
(Kabilang ang mga Hotel at Motel) (Inilabas ang Kautusan Oktubre 5, 2020) 
 

Pahina 11 ng 14 

 

 

 
15. Ang mga Sistemang Pagpapainit, Bentilasyon, at Air Conditioning (HVAC) 

 
Kung ihahambing sa iba pang mga uri ng mga negosyo, ang mga bisita ay nananatili sa 
matagal na panahon sa mga lodging facility. Samakatuwid, ang sirkulasyon ng hangin sa 
loob ng lodging facility ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalusugan ng 
publiko, lalo na kung ang sistema ng HVAC ng isang pasilidad ay nagpapaikot ng hangin 
sa lahat ng mga silid ng isang pasilidad bago o bilang kapalit ng panloob na hangin na 
ipinagpapalit sa panlabas na hangin. Ang isang sistema ng HVAC ay makapagpakalat ng 
novel coronavirus sa buong pasilidad. Samakatuwid, ang mga lodging facility ay dapat 
magtukoy at gumawa ng lahat ng mga pag-upgrade o pagbabago sa mga sistema ng 
kanilang HVAC na magbabawas o magpapagaan ng panganib ng pagkalat ng COVID-
19, kabilang ang paggamit o pag-upgrade ng mga air filter, pagset-up ng mas maliit na 
sona ng sirkulasyon ng hangin, pag-install ng portable ng mga air cleaner na may mataas 
na kahusayan, pagpigil ng mga intake vent sa pagpapasok ng hangin na kakapalabas lang 
ng sistema, pagbabago ng setting at kagamitan upang maipataas ang pagpapasok ng 
panlabas na hangin, pagtitiyak na ang hangin ay hindi pinapaikot sa pagitan ng mga silid 
sa loob at sa labas ng isang Lugar ng Pagbubukod, at iba pang katulad na mga 
pamamaraan. 

 
16. Mga Manggagawang Positibo sa COVID-19 

 
Kapag nalaman ng lodging facility na ang isang manggagawa na nasuring positibo sa 
COVID-19 ay nasa pasilidad sa loob ng 48 na oras ng petsa ng sila ay nasuri o sa loob ng 
48 na oras na nagkaroon ng mga sintomas, ang lodging facility ay dapat kaagad: 

a. Magpatupad ng mga pamamaraan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang 
Tao kapag ang isang tao ay nasuring positibo sa COVID-19. Lahat ng mga 
positibong kaso ay dapat iulat sa loob ng apat na oras sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga tagubilin sa www.sccsafeworkplace.org. 

b. Ipaalam sa lahat ng mga tauhan ang katutuhanan na ang isang manggagawa ay 
nasuring positibo sa COVID-19 (at ang petsa na ang manggagawa ay nasuring 
positibo, kung nalalaman) habang pinapanatili na pagkakumpidensiyal ayon sa 
kinakailangan ng Batas ng mga Amerikanong may Kapansanan. 

 
Mga Espesyal na Panuntunan para sa mga Bisita na Positibo sa COVID-19 

 
17. Paninirahan ng mga Bisita na Positibo sa COVID-19 

 
Ang lahat ng mga lodging facility na pumapayag sa mga bisita na positibo sa COVID-19 na 
manatili sa kanilang mga pasilidad ay dapat magreserba ng ilang mga silid para sa mga bisita na 
positibo sa COVID-19, tulad ng sumusunod: 

a. Ang mga lodging facility ay dapat lumikha ng isang "Lugar ng Pagbubukod," na 

http://www.sccsafeworkplace.org/
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bumubuo ng hindi bababa sa 5 na porsyento ng kabuuang mga silid na magagamit sa 
lodging facility, lahat magkalapit sa isa't isa, at sa loob ng isang hiwalay na lugar ng 
pasilidad. Ang mga lodging facility na may mas kaunti sa 20 na mga silid ay dapat 
magreserba nang hindi bababa sa 1 silid para sa Lugar ng Pagbubukod. 

b. Dapat paghiwalayin ng mga lodging facility ang Lugar ng Pagbubukod mula sa 
natitirang lugar sa pasilidad sa pamamagitan ng (i) isang pisikal na harang tulad ng isang 
pintuan na nananatiling sarado o mga sapin na plastik na isinara gamit ang tape, at (ii) 
halata at makikitang mga palatandaan na huwag-pumasok upang pigilan ang pagpasok 
ng ibang mga bisita sa lugar. 

c. Hangga’t maaari, ang Lugar ng Pagbubukod ay dapat magkaroon ng isang hiwalay na 
bahagi ng sistema ng HVAC sa pasilidad na maaaring gawin na hindi magpaikot ng 
hangin sa iba pang mga bahagi ng pasilidad. 

d. Hangga’t maaari, ang mga silid sa isang Lugar ng Pagbubukod ay dapat: 

i. Magkaroon ng mga pasukan at labasan na direkta sa labas; at 

ii. Magkaroon ng mga gumaganang bintana. 

e. Ang Lugar ng Pagbubukod ay dapat mapalawak kung kinakailangan upang 
matiyak ang sapat na espasyo para sumunod sa Direktibang ito. 

 
18. Mga Paghihigpit sa mga Bisitang Positibo sa COVID-19 

 
Lahat ng mga bisitang positibo sa COVID-19 ay dapat mahigpitan tulad ng sumusunod: 

 
a. Ang mga bisita ay dapat manatili sa loob ng Lugar ng Pagbubukod maliban kung 

mahigpit na kinakailangan para magcheck out o magpagamot. 

b. Ang mga bisita ay hindi maaaring gumamit ng anumang lugar ng lodging facility na 
ginagamit ng lahat ng mga bisita (o iba pang mga miyembro ng publiko), kabilang ang 
mga gym at fitness facility, restaurant, palanguyan, deck, at bubong, maliban sa mga 
layunin ng pagpunta sa loob ng lodging facility. 

c. Kapag ang isang bisitang positibo sa COVID-19 ay nag-ulat na hindi na nila lubos 
maalagaan ang kanilang mga sarili, o nabigo na tumugon sa mga katanungan ng lodging 
facility hinggil sa kakayahan ng bisita na alagaan ang kanilang sarili, maaaring isangguni 
ng lodging facility ang bisita sa isang pasilidad ng healthcare at maaaring mangailangan 
na umalis ang bisita sa lodging facility. 

d. Kapag ang isang bisitang positibo sa COVID-19 ay nagcheck out sa isang silid, 
ang bisita — hindi mga kawani — ang dapat magbukas ng anumang mga 
gumaganang bintana (maliban kung hindi pinapayagan ng panahon o 
kaligtasan) at ipaandar ang anumang sistema ng HVAC at mga bentilador 
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upang ipataas ang bentilasyon sa silid. 
 

19. Housekeeping 
 

Tungkol sa mga silid kung saan nananatili ang isang bisitang positibo sa COVID-19, ang 
mga lodging facility ay dapat sumunod sa lahat ng mga kinakailangan ng housekeeping 
na nakalista sa Talata 11 maliban sa mga binago: 

 
a. Ang mga lodging facility ay hindi dapat mag-alok ng pang-araw-araw na serbisyo na 

housekeeping habang naninirahan ang bisita. 

b. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay ng mga serbisyo na housekeeping kapag 
may emergency. 

c. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay ng isang hanay ng mga kagamitan sa 
paglilinis sa bawat silid sa loob ng Lugar ng Pagbubukod upang maaaring linisin ng 
bisita ang silid at ang housekeeper ay hindi kukuha ng mga kagamitan mula sa isang silid 
patungo sa isa. 

d. Hindi dapat ibalik sa serbisyo ng mga lodging facility ang isang silid ng bisita na 
ginamit ng isang bisitang positibo sa COVID-19 hanggang sa sumailalim ito sa 
isang pinahusay na protokol ng pagdidisimpekta alinsunod sa mga patnubay ng 
CDC. 

 
20. Mga Bisita na Hindi Na Positibo sa COVID-19 

 
Kapag ang isang bisita na nakumpirmang positibo sa COVID-19 ay nagpakita sa lodging 
facility ng isang negatibong resulta mula sa isang pagsusuring PCR na kinuha sa loob ng 
nakaraang 24 na oras, ang lodging facility ay maaaring magtalaga ng bisita na iyon sa 
isang silid sa labas ng Lugar ng Pagbubukod. 

 
21. Mga Karagdagang Limitadong Kinakailangan ay Nalalapat sa Single-Residence na Pag-

upa 
 

Ang mga lodging facility na may isang continuous area lamang na magagamit upang 
ireserba (halimbawa, isang buong tirahan na magagamit upang rentahan sa pamamagitan 
ng Airbnb) ay hindi kailangang sumunod sa Seksyon 17 ngunit dapat sumunod sa mga 
Espesyal na mga Panuntunan para sa mga Bisita na Positibo sa COVID-19. 

 
Iba pang mga Hakbang na Inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan 

Hindi kinakailangan ang mga sumusunod na hakbang, ngunit sila ay mariing inirerekomenda ng 
Opisyal ng Pangkalusugan: 

a. Para sa kaligtasan ng mga bisita, kawani, at komunidad, ang mga lodging facility 
ay dapat humikayat sa mga manggagawa na magpasuri paminsan-minan para sa 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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COVID-19, at dapat pahintulutan ang mga manggagawa na magpasuri sa mga 
pasilidad ng pagpapasuri sa labas ng lugar ng trabaho sa oras na bayad ang 
trabaho. 

b. Kung saan ang isang bisita ay positibo sa COVID-19 ngunit ang iba pang mga 
miyembro ng partido ng bisita na iyon ay hindi napag-alaman na positibo sa 
COVID-19, ang iba pang mga miyembro ay dapat manatili sa Lugar ng 
Pagbubukod kasama ang bisita na positibo sa COVID-19, sa halip na sa isang silid 
sa labas ng Lugar ng Pagbubukod. 

Manatiling may Kaalaman 

Para sa mga sagot sa mga madalas na 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 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.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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	c. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng sanitizer ng kamay na magagamit ng mga bisita sa buong pasilidad (tulad ng kinakailangan sa Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao), magpaskil ng palatandaan na nangangailangan sa mga bisita na gumamit ng...
	Kapag nalaman ng lodging facility na ang isang manggagawa na nasuring positibo sa COVID-19 ay nasa pasilidad sa loob ng 48 na oras ng petsa ng sila ay nasuri o sa loob ng 48 na oras na nagkaroon ng mga sintomas, ang lodging facility ay dapat kaagad:
	a. Magpatupad ng mga pamamaraan ng Binagong Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao kapag ang isang tao ay nasuring positibo sa COVID-19. Lahat ng mga positibong kaso ay dapat iulat sa loob ng apat na oras sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin sa ...
	b. Ipaalam sa lahat ng mga tauhan ang katutuhanan na ang isang manggagawa ay nasuring positibo sa COVID-19 (at ang petsa na ang manggagawa ay nasuring positibo, kung nalalaman) habang pinapanatili na pagkakumpidensiyal ayon sa kinakailangan ng Batas n...

	Mga Espesyal na Panuntunan para sa mga Bisita na Positibo sa COVID-19
	Ang lahat ng mga lodging facility na pumapayag sa mga bisita na positibo sa COVID-19 na manatili sa kanilang mga pasilidad ay dapat magreserba ng ilang mga silid para sa mga bisita na positibo sa COVID-19, tulad ng sumusunod:
	a. Ang mga lodging facility ay dapat lumikha ng isang "Lugar ng Pagbubukod," na bumubuo ng hindi bababa sa 5 na porsyento ng kabuuang mga silid na magagamit sa lodging facility, lahat magkalapit sa isa't isa, at sa loob ng isang hiwalay na lugar ng pa...
	b. Dapat paghiwalayin ng mga lodging facility ang Lugar ng Pagbubukod mula sa natitirang lugar sa pasilidad sa pamamagitan ng (i) isang pisikal na harang tulad ng isang pintuan na nananatiling sarado o mga sapin na plastik na isinara gamit ang tape, a...
	c. Hangga’t maaari, ang Lugar ng Pagbubukod ay dapat magkaroon ng isang hiwalay na bahagi ng sistema ng HVAC sa pasilidad na maaaring gawin na hindi magpaikot ng hangin sa iba pang mga bahagi ng pasilidad.
	d. Hangga’t maaari, ang mga silid sa isang Lugar ng Pagbubukod ay dapat:
	i. Magkaroon ng mga pasukan at labasan na direkta sa labas; at
	ii. Magkaroon ng mga gumaganang bintana.

	a. Ang mga bisita ay dapat manatili sa loob ng Lugar ng Pagbubukod maliban kung mahigpit na kinakailangan para magcheck out o magpagamot.
	b. Ang mga bisita ay hindi maaaring gumamit ng anumang lugar ng lodging facility na ginagamit ng lahat ng mga bisita (o iba pang mga miyembro ng publiko), kabilang ang mga gym at fitness facility, restaurant, palanguyan, deck, at bubong, maliban sa mg...
	c. Kapag ang isang bisitang positibo sa COVID-19 ay nag-ulat na hindi na nila lubos maalagaan ang kanilang mga sarili, o nabigo na tumugon sa mga katanungan ng lodging facility hinggil sa kakayahan ng bisita na alagaan ang kanilang sarili, maaaring is...
	a. Ang mga lodging facility ay hindi dapat mag-alok ng pang-araw-araw na serbisyo na housekeeping habang naninirahan ang bisita.
	b. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay ng mga serbisyo na housekeeping kapag may emergency.
	c. Ang mga lodging facility ay dapat magbigay ng isang hanay ng mga kagamitan sa paglilinis sa bawat silid sa loob ng Lugar ng Pagbubukod upang maaaring linisin ng bisita ang silid at ang housekeeper ay hindi kukuha ng mga kagamitan mula sa isang sili...


	Iba pang mga Hakbang na Inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan
	a. Para sa kaligtasan ng mga bisita, kawani, at komunidad, ang mga lodging facility ay dapat humikayat sa mga manggagawa na magpasuri paminsan-minan para sa COVID-19, at dapat pahintulutan ang mga manggagawa na magpasuri sa mga pasilidad ng pagpapasur...
	b. Kung saan ang isang bisita ay positibo sa COVID-19 ngunit ang iba pang mga miyembro ng partido ng bisita na iyon ay hindi napag-alaman na positibo sa COVID-19, ang iba pang mga miyembro ay dapat manatili sa Lugar ng Pagbubukod kasama ang bisita na ...
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