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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA 
MGA NEGOSYO NG SERBISYONG PANGANGALAGANG PANSARILI 

*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 direktiba na ito.* 

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

Inilabas: Hulyo 14, 2020 
Binago at Epektibo: Enero 25, 2021 

Epektibo Sa Paglabas 
 

 

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

Noong Agosto 28, 2020, ang Estado ay nagpalabas ng isang Kautusan ng Opisyal ng 
Pampublikong Pangkalusugan sa Buong Estado ("Kautusan ng Estado," magagamit dito) 
at ng 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. 

Dahil sa mga makabuluhang pagtaas ng mga kaso at pagpapa-ospital  sa buong Estados 
Unidos, sa Estado ng California, at sa loob ng Santa Clara County, dapat limitahan ng mga 
negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ang kanilang panloob na kapasidad tulad 

ng natukoy sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga Limitasyon sa Kapasidad. 
Dapat sumunod ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili sa mga 

mahigpit na kinakailangan sa Direktibang ito at sa anumang iba pang naaangkop na 
Direktiba ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, sa Binagong Kautusan ng Pagbabawas 
ng Panganib ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na inilabas noong Oktubre 5, 2020, 

sa mga naaangkop na paghihigpit sa ilalim ng Kautusan at Plano ng Estado, at sa mga 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-28-20_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado, at sa anumang naaangkop 
na mga regulasyon sa kalusugan at kaligtasan. Kapag may pagkakaiba sa pagitan ng mga 

panuntunang ito, dapat sundin ang pinakamahigpit na panuntunan. 
 

Para sa karagdagang mga panuntunan na nalalapat sa mga panlabas na serbisyong 
pangangalagang pansarili, mangyaring tingnan ang sumusunod na mga dokumento ng 

Patnubay sa Industriya sa COVID-19 mula sa Estado: 
 

• Pinalawak na mga Serbisyong Pangangalagang Pansarili (tandaan na ang mga 
pahinang 11 at 12 ng dokumentong ito ay naglilista ng ilang mga serbisyo na hindi 
maaaring ibigay sa labas sa ilalim ng mga panuntunan ng Estado) 

• Mga Serbisyo ng Hair Salon at Barbershop 
 

 
Ang isang malawak na hanay ng mga negosyo ay nagbibigay ng "mga serbisyong 
pangangalagang pansarili" na nagsasangkot ng malapit at madalas na pisikal na 
pakikipagsalamuha sa pagitan ng mga tagapagbigay ng serbisyo at kliyente. Ang "mga 
serbisyong pangangalagang pansarili" ay kinabibilangan ng pag-estilo at pangangalaga sa buhok, 
kabilang ang mga hair salon at barbershop; pangangalaga sa kuko, kabilang ang mga nail salon; 
mga serbisyong gumagawa ng body art, tattoo, at mga piercing shop; esthetician, pangangalaga 
ng balat, at mga serbisyong pagpapaganda (cosmetology); electrology, waxing, threading, at iba 
pang mga serbisyong hair removal; paglagay ng makeup at iba pang mga serbisyo, kabilang ang 
mga serbisyo na ginagawa sa mga makeup salon; massage therapy at iba pang mga serbisyong 
pangmasahe; mga serbisyo sa mga tanning salon; iba pang mga negosyo na nagbibigay ng 
magkatulad na serbisyo sa pangangalaga sa mukha o katawan; mga serbisyong pangtahi; at 
anumang lugar na pang-edukasyon o pagsasanay na kung saan itinuturo ang mga serbisyong ito 
sa pamamagitan ng paggawa nito o ng karanasan. 

Habang ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay gumagawa ng mahalagang 
serbisyo na nakakatulong sa mga tao na mapanatili ang kanilang hitsura at kagalingan, maaari rin 
silang magdulot ng mga makabuluhang panganib sa kalusugan ng publiko dahil sa pandemyang 
COVID-19. Dahil ang mga serbisyong pangangalagang pansarili ay nagsasangkot ng matagal na 
pakikipagsalamuha na malapitan sa pagitan ng mga tagapagbigay ng serbisyo at kliyente, ang 
mga negosyong ito ay dapat gumawa ng labis na pag-iingat upang mabawasan ang panganib ng 
pagkalat ng COVID-19 sa mga kliyente at kawani. 

Ipinapaliwanag ng Direktibang ito kung paano makapagpatakbo ang mga negosyo ng serbisyong 
pangangalagang pansarili. Itong Direktiba ay mahigpit na ipinapatupad, at ang kabiguan na 
masunod ito ay paglabag sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na inilabas 
noong Oktubre 5, 2020 ("Kautusan"). Ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang 
pansarili ay dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County, sa lahat ng 
mga kinakailangan ng Direktibang ito, sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng Estado, sa 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-expanded-personal-care-services--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hair-salons--en.pdf
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mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado, at sa mga umiiral na 
kinakailangang regulasyon na nauugnay sa kaligtasan at kalusugan, kabilang ang mga inilabas ng 
County ng Santa Clara, ng mga lungsod sa County, ng Cal-OSHA, at/o ng California Board of 
Barbering and Cosmetology. 

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, 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. Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao na isinumite bago 
sa Oktubre 11, 2020 ay wala ng bisa. Ang Binagong Protokol ng Pagdistansya sa 
Ibang Tao ay dapat na mapunan gamit ang na-update na template, na magagamit dito. 
Ang Protokol ay isinumite sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling, 
nangangahulugan na ang lahat ng nakasulat sa form ay dapat totoo at tumpak sa 
pinakamahusay na kaalaman ng pumirma, at ang pagsusumite 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 Pangkalusugan ng California at sa anumang mga partikular na direktiba na 
inilabas ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County. Bilang karagdagan, kahit na hindi 
kinakailangan sa ilalim ng patnubay at kautusan ng Estado o ng lokal, ang mga panakip 
sa mukha ay dapat na isuot hangga’t maaari (1) kapag nasa loob at hindi sa loob ng 
sariling tirahan at (2) tuwing nasa labas at sa loob ng anim na talampakan ng sinumang 
nasa labas ng sariling sambahayan. Naglalaman ang Direktibang ito ng limitadong 
pagbubukod sa pangkalahatang mga kinakailangan sa panakip sa mukha para sa 

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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kaunting dami ng oras kapag ang mga tao ay tumatanggap ng ilang mga serbisyong 
pangangalagang pansarili. 
 

• Limitasyon sa Kapasidad: Ang lahat ng mga negosyo ay dapat sumunod sa mga 
limitasyon 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 lahat ng mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay 
dapat sumunod sa mga sumusunod na direktiba. 

Maaaring Ibigay ang mga Serbisyong Pangangalagang Pansarili sa Loob o sa Labas 

Ang lahat ng mga serbisyong pangangalagang pansarili sa County ay maaaring ibigay sa loob o 
sa labas maliban kung partikular na ipinagbawal ng Estado, ng anumang iba pang naaangkop na 
batas o regulasyon (tulad ng regulasyon ng Board of Barbering and Cosmetology o ng isang 
lokal na zoning ordinance), o dahil sa anumang pansamantalang paghihigpit sa mga panloob na 
serbisyo na tinukoy sa Direktibang ito at sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga 
Limitasyon sa Kapasidad. Hinihikayat ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga negosyo sa 
pangangalagang pansarili na magbigay ng mga serbisyo sa labas hangga't maaari. Ang 
panlabas na kapaligiran ay tumutulong upang matiyak ang bentilasyon at pagpapakalat ng 
anumang mga nakakahawang patak o aerosol na maaaring malikha kung hindi napag-
alaman na ang isang kliyente ay nakakahawa at tumatanggap ng mga serbisyo nang 
walang panakip sa mukha. 

Mga Kinakailangang Pamamaraan sa Kaligtasan 

Bilang karagdagan sa pagsunod sa bawat kinakailangan ng patnubay na partikular sa industriya 
ng Estado (makikita sa https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-hair-salons--en.pdf [para sa 
mga hair salon at barbershop] at https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-expanded-personal-
care-services--en.pdf [para sa lahat ng iba pang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang 
pansarili]), ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay dapat gumawa ng mga 
sumusunod na karagdagang hakbang upang maprotektahan ang kanilang mga manggagawa at 
customer: 

1. Pagtago ng Talaan upang Mapadali ang mga Pagsisikap sa Pagsubaybay ng 
Nakipagsalamuha 

Upang mapadali ang mga pagsisikap sa pagsubaybay ng nakipagsalamuha ng County kung sila 
ay kinakailangan, ang bawat negosyo ay dapat lumikha at magpanatili nang hindi bababa sa 21 
na araw pagkatapos ng appointment ng mga talaan ng impormasyon hinggil sa pagbisita ng 
bawat kliyente. Ang impormasyong ito ay kumpidensiyal, at isasailalim lamang sa pagsisiwalat 

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
https://files.covid19.ca.gov/%E2%80%8Cpdf/guidance-hair-salons--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-expanded-personal-care-services--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-expanded-personal-care-services--en.pdf
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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 at kliyente: 

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

b. Ang petsa, oras, at tagal ng pagbisita ng kliyente. 

c. Ang pangalan at contact information ng mga manggagawa na nagbigay ng mga 
serbisyo sa kliyente. 

2. Personal na Kagamitan na Pangproteksyon (PPE) 

a. Ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay dapat tumiyak na 
ang mga manggagawa at kliyente ay mayroon at sumusuot ng naaangkop na PPE 
na kinakailangan ng Kautusan, ng Direktibang ito, o ng anumang pangkalahatang 
naaangkop na batas o regulasyon, kabilang ang mga inilabas ng Cal-OSHA. Ang 
lahat ng mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay dapat magbigay 
(nang walang gastos sa mga manggagawa) at tumiyak na nagsusuot ang mga 
manggagawa ng mga sumusunod kapag nagbibigay ng mga serbisyo sa loob ng 6 
na talampakan ng isang kliyente: 

i. Maskarang pang-opera na ganap na tumatakip sa ilong at bibig.  

 Tandaan: Kinakailangan ang mga maskara na N95 para sa 
mga manggagawa na nagbibigay ng anumang serbisyo na 
kung saan ang kliyente ay hindi makapagsuot ng panakip sa 
mukha. Ang mga maskara na N95 ay lubos na 
inirerekomenda, ngunit hindi kinakailangan, para sa lahat ng 
iba pang mga manggagawa ng serbisyong pangangalagang 
pansarili, lalo na ang mga nasa loob ng 3 na talampakan ng isang 
kliyente nang higit sa 15 na minuto. 

ii. Proteksyon sa mata (mga salamin, goggles, at/o face shield) ay 
kinakailangan bilang karagdagan sa isang maskara na tumatakip sa 
ilong at bibig para sa mga manggagawa na gumagawa ng lahat ng 
mga serbisyo sa loob, at para sa mga manggagawa na gumagawa ng 
mga serbisyo sa labas kung saan ang kliyente ay hindi makapagsuot 
ng panakip sa mukha. Para sa mga manggagawa na nagsasagawa ng 
panlabas na mga serbisyong pangangalagang pansarili kung saan 
pinapanatili ng kliyente ang pagsuot ng panakip sa mukha, inirerekomenda 
ang proteksyon sa mata ngunit hindi kinakailangan. 
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iii. Smock o kapa na itinatapon o nilalabhan sa pagitan ng pagserbisyo sa mga 
kliyente. 

iv. Maitatapong guwantes kapag nagsasagawa ng mga serbisyo kung saan 
naaangkop ang mga guwantes, tulad ng mga serbisyong gumagamit ng 
kemikal sa buhok o body art. Kung ang isang manggagawa ay nagsusuot 
ng guwantes habang nagsasagawa ng isang serbisyo, dapat nilang palitan 
ang mga ito sa pagitan ng pagserbisyo sa mga kliyente. 

b. Ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay dapat tumiyak na 
ang lahat, kabilang ang mga kliyente at bisita, ay sumusuot ng panakip sa mukha 
sa lahat ng oras sa pasilidad maliban sa nakalista sa ibaba: 

i. Dapat magsuot ang mga kliyente ng mga panakip sa mukha habang 
tumatanggap ng mga serbisyong pangangalagang pansarili kung ito ay 
pinapayagan ng serbisyo (halimbawa, mga serbisyo sa pilikmata; pag-wax 
ng kilay at threading; mga tattoo sa mukha, pagtanggal ng tattoo, at 
pagbutas sa mga lugar ng mukha na hindi nangangailangan ng pagtanggal 
ng panakip sa mukha; pagbutas ng tenga; paglagay o pagtanggal ng 
makeup sa mata o kilay; paggupit/pag-estilo ng buhok; mga serbisyo sa 
pangangalaga ng kuko; at iba pang mga serbisyong pangangalagang 
pansarili na hindi nangangailangan sa kliyente na magtanggal ng panakip 
sa mukha). 

ii. Maaaring tanggalin ng mga kliyente ang mga panakip sa mukha habang 
tumatanggap ng serbisyong pangangalagang pansarili sa loob o sa labas na 
nangangailangan ng pagtanggal ng panakip sa mukha (halimbawa, 
pagtanggal o paggamot ng buhok sa mukha; paggupit ng balbas o pag-ahit 
sa mukha; mga facial at pagmasahe sa mukha; pagtattoo sa mukha at 
pagtanggal ng tattoo sa mukha; facial piercing; paglagay o pagtanggal ng 
makeup sa mukha; at iba pang mga serbisyong pangangalagang pansarili  
na nangangailangan sa kliyente na magtanggal o mag-ayos ng panakip sa 
mukha), ngunit para lamang sa maikling haba ng panahon at sa 
pinakamababang antas na kinakailangan upang matanggap ang serbisyo. 
Dapat isuot muli ng mga kliyente ang kanilang panakip sa mukha hangga’t 
magawa nila ito, at dapat magsuot ng panakip sa mukha habang 
naghihintay para sa kanilang serbisyo, naglalakad papunta at mula sa lugar 
ng paggamot, nagbisita sa banyo, at sa lahat ng iba pang mga oras habang 
nasa pasilidad. 

3. Kinakailangan na Maglagay ng mga Pisikal na Harang Kung Saan Maaari. 

Ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay dapat maglagay ng mga pisikal na 
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harang (halimbawa, isang partisyon na plastik o plexiglass) kung saan maaari sa pagitan ng 
kliyente at ng manggagawa na nagsasagawa ng mga serbisyo para sa kliyente at sa pagitan ng 
mga kliyente at manggagawa sa mga reception area. Halimbawa, ang mga negosyo na 
gumagawa ng mga serbisyo sa kuko ay dapat maglagay ng mga harang sa pagitan ng mga 
kliyente at manikyurista. 

4. Ipinagbabawal ang mga Serbisyong Pangdalawahan. 

Dahil nangangailangan ito ng hindi kinakailangang malapit na personal na pakikipagsalamuha ng 
higit sa isang manggagawa sa isang pagkakataon, walang anumang negosyo ng serbisyong 
pangangalagang pansarili ang maaaring mag-alok o magsagawa ng "serbisyong pangdalawahan." 
Ang mga serbisyong pangdalawahan ay nangyayari kapag ang dalawang manggagawa ay sabay 
na nagsasagawa ng mga serbisyo sa isang kliyente kahit na ang mga serbisyo ay maaaring 
maisagawa na magkahiwalay. Ang isang pangkaraniwang anyo ng serbisyong pangdalawahan ay 
ang kombinasyon ng manikyur-pedikyur sa nail salon, kung saan ang isang tao ay nagsasagawa 
ng manikyur ng kliyente at sabay na ginagawa ng ibang tao ang pedikyur ng parehong kliyente. 

5. Ang "Dalawahang Pagpapareserba" ay Nangangailangan ng Karagdagang mga 
Pamamaraan sa Paglilinis at Pagdistansya sa Ibang Tao. 

Ang "dalawahang pagpapareserba" ay nangyayari kapag ang isang manggagawa ay sabay na 
gumagawa ng mga serbisyo sa dalawang kliyente kahit na maaaring itong isagawa kapag natapos 
na ang serbisyo sa isa. Ang isang karaniwang anyo ng dalawahang pagpapareserba ay kapag ang 
isang hair stylist ay kumukulay ng buhok sa isang kliyente at pagkatapos ay gumupit sa 
pangalawang kliyente habang naghihintay ang unang kliyente na matuyo/dumikit ang kulay sa 
kaniyang buhok. Ang dalawahang pagpapareserba ay maaaring humantong sa hindi 
kinakailangang malapit na personal na pakikipagsalamuha sa pagitan ng isang manggagawa at ng 
higit sa isang kliyente sa isang pagkakataon. Ang negosyo ng serbisyong pangangalagang 
pansarili ay hindi maaaring gumawa ng dalawahang pagpapareserba ng mga kliyente maliban 
kung saan (1) ang dalawang kliyente ay makapagpanatili ng distansya mula sa isa't isa at mula sa 
lahat (maliban sa manggagawa), (2) sa bawat oras na ang manggagawa ay tumitigil sa 
pagsagawa ng serbisyo sa isang kliyente at magsisimulang magserbisyo sa iba, ang manggagawa 
ay naghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 na segundo at 
gumagamit ng mga bagong guwantes, kung ito ay ginamit.  

 
6. Mga Nangungupahan  

Ang mga negosyo ng serbisyong pangangalagang pansarili ay hindi dapat pumayag sa isang tao 
na nangungupahan or nagrerenta ng espasyo mula sa negosyo (isang upuan man, isang booth, o 
iba pa) na magsagawa ng anumang serbisyo sa o sa pasilidad nito maliban kung (1) ang negosyo 
ay nagsasagawa ng mga obligasyong inilarawan ng Kautusan, ng Binagong Protokol ng 
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Pagdistansya sa Ibang Tao, at ng Direktibang ito sa taong iyon na parang ang taong iyon ay 
tauhan ng negosyo, at (2) ang taong iyon ay pumirma muna ng isang pahayag sa form sa ibaba. 

Ang negosyo ay dapat magtago ng kopya ng napirmahang pahayag para sa kanilang mga rekord 
at para makopya para sa mga opisyal ng County kung ito ay hiniling, at dapat magbigay ng isang 
kopya ng pahayag sa taong pumirma nito. 

 

 
Iba pang mga Hakbang na Inirerekumenda ng Opisyal ng Pangkalusugan 

Hindi kinakailangan ang mga sumusunod na pamamaraan, ngunit mariing inirerekomenda ng 
Opisyal ng Pangkalusugan: 

a. Pag-iwas sa mga aktibidad na nangangailangan ng mga kliyente na tanggalin ang 
mga panakip sa mukha. 

b. Pag-aalok ng mga itinalagang oras para sa mga kliyente na may edad 50 at mas 
matanda. 

c. Pagtanggap ng mga kliyente at pagbabayad sa labas sa harap ng pasilidad. 

d. Paggamit ng teknolohiya upang magsagawa ng mga konsultasyon nang malayuan 
kaysa sa personal. 

Ako, si  [pangalan ng tagalayo]  , ay kinukumpirma na lubusan kong repasuhin ang Pinabagong Protokol 
ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao na naaangkop sa  [pangalan ng negosyo] , ang Mandatoryang Direktiba para sa 
mga Negosyong Serbisyong Personal na Pangangalaga, at ang Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County ng 
Santa Clara na inilabas noong Oktubre 5, 2020; nauunawaan ko ang bawat isa sa mga dokumento; at sumasang-ayon 
ako na sumunod sa lahat ng mga kinakailangan na inilalarawan ng mga dokumento na naaangkop sa mga empleyado, 
mga kontratista, o iba pang mga tauhan. Mas naiintindihan ko at sumasang-ayon ako na  [pangalan ng negosyo]  
ay dapat tiyakin na gumamit ako ng mga panakip sa mukha at iba pang personal na kagamitang pang-proteksyon at 
magbibigay ako ng mga panakip sa mukha sa mga kliyente, at na, nang naaayon, maaaring kailanganin akong 
magbayad sa  [pangalan ng negosyo]  para sa aktwal na gastos na kinakailangan upang makakuha ng tulad ng 
mga panakip sa mukha at personal na kagamitan para sa proteksyon para sa akin. 
 
Pinatunayan ko sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang 
nabanggit ay totoo at tama. 
 
           
Pirma      Petsa 
 
       

   

Ako, si  [pangalan ng nangungupahan]  , ay nagpapatunay na lubos kong nasuri ang Binagong Protokol 
ng Pagdistansya sa Ibang Tao na naaangkop sa  [pangalan ng negosyo] , ang Mahigpit na Ipinapatupad na 
Direktiba para sa mga Negosyo ng Serbisyong Pangangalagang Pansarili, at ang Kautusan ng Opisyal ng 
Pangkalusugan ng County ng Santa Clara na inilabas noong Oktubre 5, 2020; na naunawaan ko ang bawat isa sa mga 
dokumento na iyon; at sumasang-ayon ako na susunod sa lahat ng mga kinakailangan na inilarawan ng mga 
dokumento na naaangkop sa mga empleyado, mga kontratista, o iba pang mga tauhan. Lalo kong naunawaan at 
sumasang-ayon ako na ang [pangalan ng negosyo]  ay dapat tumiyak na gumamit ako ng mga panakip sa 
mukha at iba pang personal na kagamitan na pangproteksyon at magbibigay ako ng mga panakip sa mukha sa mga 
kliyente, at maaaring kailanganin akong magbayad (reimburse) sa  [pangalan ng negosyo]  para sa aktwal na 
gastusin na nagastos para sa aking mga panakip sa mukha at personal na kagamitan na pangproteksyon. 
 
Pinatunayan ko sa ilalim ng parusa na bawal magsinungaling sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na ang 
mga nabanggit ay totoo at tama. 
 
           
Pirma      Petsa 
 
       
I-print ang Pangalan 
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e. Kung saan posible, ilipat ang lahat ng mga transaksyon, konsultasyon, at serbisyo 
sa labas. 

f. Maging isang Certified Healthy Nail Salon sa Santa Clara County. Tingnan ang 
www.sccgov.org/healthynails. 

Manatiling may Kaalaman 

Para sa mga sagot sa mga madalas na katanungan tungkol sa industriya na ito at iba pang mga 
paksa, mangyaring tingnan ang pahina ng mga FAQ. Mangyaring tandaan na ang Direktibang 
ito ay maaaring 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. 

 

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