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MANDATORYANG DIREKTIBA PARA SA MGA MALL 

*Pakikumpirma 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 Estado ng 
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 
Binago: Agosto 29, 2020 

Noong Agosto 28, 2020, inilabas ng Estado ang kanilang Plano para sa isang Mas Ligtas 
na Ekonomiya ("Plano"), na nagpapahintulot sa mga shopping mall at mga destination 

shopping center sa Santa Clara County na magsagawa ng limitadong panloob na operasyon 
simula sa Agosto 31, 2020. Sa ilalim ng Plano, ang County ay nasa Unang Antas (purple). 
Alinsunod dito, ang mga shopping mall at mga destination shopping center ay maaaring 

magbukas para sa mga panloob na operasyon, kung: 

1. Ang panloob na kapasidad ay limitado sa 25%; at  

2. Ang lahat na panloob na mga karaniwang lugar at lugar ng kainan ay sarado. 

Tingnan ang Plano ng Estado dito (https://covid19.ca.gov/safer-economy/). 

Ang lahat ng mga operasyon ng mga negosyong ito (parehong panlabas at limitadong 
panloob) ay napapailalim sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Santa Clara 

County na inilabas noong Hulyo 2, 2020 at anumang naaangkop na patnubay ng Estado. 

 

https://covid19.ca.gov/safer-economy/


 
Mandatoryang Direktiba para sa mga Mall  Pahina 2 ng 2 
(Kautusan na Inilabas noong Hulyo 2, 2020) 
 
 
 

Manatiling may Kaalaman 

Para sa mga sagot sa mga madalas na mga katanungan tungkol sa industriya at iba pang mga 
paksa, pakitingnan ang pahina ng FAQ. Para sa kasalukuyang 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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