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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA MGA SERBISYO 
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*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.   
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Lupon ng mga Superbisor: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 
Ehekutibo ng County: Jeffrey V. Smith 

 
Noong Agosto 28, 2020, ang Estado ay naglabas 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 
ng Estado at Plano ay nagtataguyod ng mga paghihigpit sa buong estado na nalalapat sa 

bawat "antas" kung saan itinalaga ang mga county. 
 

Ang mga serbisyo ng pampublikong transportasyon, carpool, taxi, at rideshare ay dapat 
sumunod 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, sa mga dokumento ng Patnubay sa Industriya sa COVID-19 ng Estado, at sa 
anumang naaangkop na mga kinakailangan sa kalusugan at kaligtasan. Kapag may 

pagkakaiba sa pagitan ng mga panuntunang ito, dapat sundin ang pinakamahigpit na 
panuntunan. 

 
Para sa mga karagdagang panuntunan na nalalapat sa mga pampublikong 

transportasyon, carpool, taxi, at mga serbisyong rideshare, mangyaring tingnan ang 
sumusunod na Patnubay sa Industriya sa COVID-19 mula sa Estado: 

 
• Public and Private Passenger Carriers, Transit, and Intercity Passenger Rail: 

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--en.pdf 

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/


Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Serbisyo ng Pampublikong 
Transportasyon, Carpool, Taxi, at Rideshare (Inilabas ang Kautusan Oktubre 5, 2020) 

Pahina 2 ng 9 

 

 

Ang mga serbisyo ng pampublikong transportasyon, carpool, taxi, at rideshare ay nagbibigay ng 
mga mahalagang serbisyo upang ang mga tao ay makapunta sa trabaho, mamili, at makapaglibot. 
Mahalaga na ang mga ahensya ng pampublikong transportasyon ay gumawa ng mga hakbang 
upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 para sa kanilang mga manggagawa at 
pasahero, at pantay na mahalaga na ang mga taong lumalahok sa mga serbisyo ng carpool, taxi o 
rideshare ay gumagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang lahat na nasa loob ng 
sasakyan. 

Ipinapaliwanag ng Direktibang ito ang mga panuntunan para sa pampublikong transportasyon, 
carpool, taxi, at mga rideshare. 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 mga ahensya ng pampublikong transportasyon, carpool, mga 
drayber at pasahero ng taxi, at mga drayber at pasahero ng rideshare ay dapat sumunod sa 
Kautusan at sa lahat ng mga kinakailangan ng Direktibang ito. Bilang karagdagan, ang mga 
ahensya ng pampublikong transportasyon ay dapat magkumpleto at magsumite ng Protokol ng 
Pagdistansya sa Ibang Tao upang gabayan sila sa pagpapatupad ng mga pamamaraan sa 
kaligtasan para sa kanilang mga sasakyan at pasilidad, at sa pagpapatupad ng mga pamamaraan sa 
pagsasanay sa COVID-19 para sa kanilang mga empleyado.  

Tandaan: Ang salitang "pampublikong transportasyon" na ginamit sa Direktibang ito ay nalalapat 
sa lahat ng anyo ng pampublikong transportasyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga bus, 
tren, light rail, at paratransit, pinapatakbo man ng mga pampublikong ahensya o ng mga 
pribadong provider. Ang salitang "carpool" ay tumutukoy sa isang pag-aayos na magkakasamang 
sumasakay sa parehong sasakyan ang mga tao mula sa iba't ibang mga sambahayan upang 
makapunta sa mga lugar. Ang salitang "serbisyo ng rideshare" ay tumutukoy sa isang serbisyo na 
ang mga pasahero mula sa ibang sambahayan ay nagbabayad na sumakay sa pribadong sasakyan, 
karaniwan sa pamamagitan ng isang app. 

 
Ang Kautusang 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 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 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 
                                                                                                                                                         

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/social-distancing-protocol.aspx#protocol
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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 sa 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) kapag 
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 mdetalye. 
 

Bilang karagdagan, ang lahat ng mga negosyo ng serbisyong pampublikong transportasyon, 
carpool, taxi, at rideshare ay dapat sumunod sa mga sumusunod na direktiba. 

 
Pampublikong Transportasyon: Mga Panakip sa Mukha 

 
Lahat ng tauhan at pasahero ay dapat sumunod sa Patnubay sa Panakip sa Mukha ng Estado sa 
lahat ng oras kapag gumagamit ng pampublikong transportasyon, kabilang ang habang 
nakasakay o naghihintay para sa pampublikong transportasyon. Kung ang lokasyon ng 
paghatid/pagsundo ay mayroong mga tauhan ng ahensya ng pagbibiyahe, ang mga tauhan ay 
dapat atasan na ipatupad ang kinakailangang ito. 

 
TANDAAN: Ang mga ahensya ng pagbibiyahe ay hindi maaaring mangailangan sa mga 
tao na partikular na naibukod sa pagsusuot ng mga panakip sa mukha na magsuot ng mga 
panakip sa mukha habang ginagamit ang kanilang serbisyo. 

 
Pampublikong Transportasyon: Mga Pamamaraan sa Pagdistansya sa Ibang Tao 

Habang gumagamit ng pampublikong transportasyon, ang mga pasahero ay dapat, hangga’t maaari, 
magpanatili ng pagdistansya sa ibang tao nang hindi bababa sa 6 na talampakan mula sa lahat na hindi 
sa kanilang sambahayan. Upang matiyak na ang mga pasahero ay makapagpanatili nang pagdistansya sa 
ibang tao, ang mga ahensya ng pagbibyahe ay dapat 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
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/mandatory-directives-capacity-limitations.aspx
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://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx


Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Serbisyo ng Pampublikong 
Transportasyon, Carpool, Taxi, at Rideshare (Inilabas ang Kautusan Oktubre 5, 2020) 

Pahina 4 ng 9 

 

 

• Magbawas ng pinakamataas na bilang ng sumasakay sa mga bumibyaheng sasakyan 
upang matiyak na ang lahat ay makapagpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan 
ng distansya mula sa mga tao na hindi sa kanilang sambahayan. Kung maaari, gumamit 
ng mga karagdagang binabyaheng sasakyan upang suportahan ang sumusobrang 
kapasidad sa mga abalang linya at tiyakin ang pisikal na pagdistansya ng mga 
pasahero. 

 
• Madalas paalalahanan ang mga pasahero na umupo nang hindi bababa sa 6 na 

talampakan ang layo mula sa lahat ng mga pasahero na nasa labas ng kanilang 
sambahayan. 

 
• Payagan ang sapat na oras para sa proseso ng pagpasok at paglabas upang ang mga tao 

ay hindi magtitipon sa mga pintuan at ang mga pasahero ay makakapasok o makakalabas 
ng sasakyan na hindi bababa sa 6 na talampakan na distansya sa pagitan ng bawat tao o 
bawat pangkat ng sambahayan. 

 
• Gumamit ng mga kagamitan na maglalagay ng espasyo (tulad ng mga linya ng tape sa 

sahig) sa mga lokasyon na pagsundo/paghatid ng pasahero upang ipakita sa mga 
pasahero kung saan tatayo upang mapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan na 
distansya habang sila ay naghihintay. 

 
• Atasan ang mga tauhan ng ahensya na ipanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan na 

distansya mula sa mga pasahero at iba pang tauhan kapag magagawa. TANDAAN: 
Kung ang isang pasahero na may pisikal na kapansanan ay nangangailangan ng tulong 
sa pagpasok o paglabas sa binabyaheng sasakyan o pag-upo sa kanilang upuan, ang 
mga tauhan ng ahensya ay dapat magbigay ng anumang tulong na kanilang mabibigay 
sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, kahit na nangangahulugan iyon na maging 
malapit sa loob ng 6 na talampakan ng pasahero. Dapat linisin ng mga tauhan ang 
kanilang mga kamay gamit ang sanitizer ng kamay bago at pagkatapos matulungan ang 
mga pasahero sa ganitong paraan. 

 
• Dapat tanungin ng mga drayber ng bus ang mga pasahero na pumasok at lumabas sa mga 

pintuan sa likuran bilang karagdagan sa mga pintuan sa harap, kung maaari. 
 

Pampublikong Transportasyon: Mga Pamamaraan sa Kalinisan at Sanitasyon 

Kailangang gawin ng mga ahensya ng pagbibyahe ang sumusunod na mga pamamaraan sa sanitasyon at 
kalinisan upang matiyak na ang bawat bumibyaheng sasakyan at ang lokasyon ng pagsundo/paghatid ng 
pasahero ay malinis at ligtas hangga't maaari para sa mga tauhan ng ahensya at pasahero: 

• Ang mga ahensya ng pagbibyahe ay dapat maglagay sa mga istasyon, opisina, sasakyan, at mga 
pampasaherong sasakyan ng mga produkto para sa wastong pag-sanitize, kabilang ang mga 
sanitizer ng kamay at pamunas sa pagdisimpekta. Ang sanitizer ng kamay ay dapat na 
magagamit ng mga pasahero sa lahat ng mga bumibyaheng sasakyan, kabilang ang bawat bahagi 
ng tren.  
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• Lahat ng tauhan ng ahensya ay dapat mabigyan ng magagamit na mga pasilidad ng paghuhugas 
ng kamay at/o sanitizer ng kamay kapag nasa mga istasyon o pasilidad ng pagbibyahe. Ang lahat 
ng mga binabyaheng sasakyan ay dapat mayroong mga produkto para sa wastong pag-sanitize, 
kabilang ang mga sanitizer ng kamay at pamunas sa pagdisimpekta, para magamit ng mga 
tauhan ng ahensya habang pinapatakbo ang mga sasakyan. Ang mga tauhan ng ahensya ay dapat 
atasan na madalas na maglinis ng kanilang mga kamay sa buong araw ng trabaho sa 
pamamagitan ng paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 
segundo, o kung walang sabon at tubig, sa pamamagitan ng paggamit ng sanitizer ng kamay — 
kabilang ang bago at pagkatapos kumain, pagkatapos gamitin ang banyo, pagkatapos ng pagbuga 
ng kanilang ilong/pag-ubo/pagbahing, bago at pagkatapos ng trabaho, bago at pagkatapos ng 
mga pahinga sa trabaho, pagkatapos na hawakan ang madalas na hinahawakan na mga 
kagamitan (tulad ng mga lalagyan ng pamasahe at mga handrail), bago at pagkatapos 
matulungan ang mga pasahero, at pagkatapos ng pagsuot/paghawak/pagtanggal ng mga panakip 
sa mukha. 

• Ang mga istasyon at bumibyaheng sasakyan ay dapat na regular na sinasanitize alinsunod sa 
Mga Patnubay sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng mga Pampublikong Espasyo ng CDC. Ang 
sanitasyon na ito ay dapat regular na mangyari sa buong araw.  

o Sa mga istasyon ng pagbibyahe, dapat isama ang pagsanitize ng lahat ng mga lugar na 
madala na pinupuntahan ng mga tao (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga banyo, 
hagdan, at mga lugar ng pagpasok/paglabas) at mga madalas na hinahawakan na 
kagamitan (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga handrail, pindutan ng elevator, 
kiosk, makina ng tiket, mga turnstile, bench, doorknob, at mga lugar ng pag-upo).  

o Sa loob ng mga bumibyaheng sasakyan, dapat isama ang pagsanitize ng lahat ng mga 
madalas-hinahawakan na kagamitan (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga upuan, 
patungan ng braso, hawakan ng pinto, seatbelt, pagkontrol ng ilaw at hangin, pader at 
bintana, hawakan, pull-cord, at mga pindutan na ginamit ng mga pasahero upang 
humiling ng pagtigil). Ang lahat ng mga lugar sa taxi ay dapat linisin sa pagitan ng mga 
shift o paggamit, alinman ang mas madalas. 

• Kapag ligtas na gawin ito, at kapag pinapayagan ng panahon, ang mga bintana ng sasakyan ay 
dapat na iwanang nakabukas upang mayroong pinakamataas na daloy ng hangin. 

• Ang mga pasahero ay dapat hinikayat na bumili ng mga tiket at magdagdag ng halaga sa mga 
kard ng pagbibyahe at ng tren sa online upang mabawasan ang paggamit ng mga makina sa 
istasyon. 

• Kung ligtas na gawin ito, ang anumang panloob na lokasyon ng pagsundo/paghatid (halimbawa, 
ang mga nakapaloob na mga hintuan ng bus) ay dapat na sarado at sa halip ay gumamit ng mga 
panlabas na alternatibo.  

• Ang lahat ng mga tauhan ng ahensya ay dapat atasan na takpan ang mga ubo at pagbahing ng 
tisyu o tela o, kung hindi posible, umubo o bumahing sa manggas o siko (ngunit hindi sa mga 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
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kamay).  

• Ang lahat ng mga tauhan ng ahensya ay dapat atasan na huwag pumunta sa trabaho kung sila ay 
nakaramdam o kamakailan nakaramdam ng lagnat, mayroon o kamakailan nagkaroon ng ubo, o 
mayroon o kamakailan ay mayroong iba pang mga sintomas ng COVID-19 (kabilang ang 
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).  

• Ang mga ahensya ng pagbibyahe ay dapat magbigay sa mga tauhan ng impormasyon sa mga 
lokasyon ng pagpapasuri para sa COVID-19: www.sccfreetest.org. 

• Ang mga tauhan ng ahensya ay dapat hikayatin na magpasuri para sa COVID-19 kahit isang 
beses sa isang buwan alinsunod sa patnubay ng County. 

 
Pampublikong Transportasyon: Palatandaan 

Sa bawat kompartamento ng mga pasahero ng bawat bumibyaheng sasakyan at sa bawat lokasyon ng 
pagsundo/paghatid ng mga pasahero, dapat na naipaskil na madaling makita ang mga palatandaan na 
may mga sumusunod na tagubilin para sa mga pasahero: 

• Ang lahat ng mga pasahero ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha habang naghihintay ng 
at para sumakay ng pampublikong sasakyan (maliban sa mga taong partikular na nakabukod). 

• Dapat takpan ng mga pasahero ang kanilang mga ubo at pagbahing ng tisyu o tela o, kung hindi 
posible, dapat umubo o bumahing sa manggas o siko (ngunit hindi sa mga kamay). 

• Ang mga pasahero ay hindi dapat gumamit ng pampublikong transportasyon kung sila ay may 
lagnat (naramdaman o sinukat), ubo, o iba pang sintomas ng COVID-19 (kabilang ang 
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).  

• Hangga’t maaari, ang mga pasahero ay dapat magpanatili nang hindi bababa sa 6 na talampakan 
mula sa mga taong hindi sa kanilang sambahayan, kabilang habang naghihintay sa pila. 

Mga Carpool, Taxi, at Rideshare: Mga Panuntunan para sa Ligtas na Operasyon 

Ang mga carpool, taxi, at rideshare ay lahat nagsasangkot ng mga miyembro ng iba't ibang mga 
sambahayan na nakaupo na magkalapit sa mga pinalawig na panahon. Kung kinakailangan na gamitin 
ang mga ito, ang lahat ng mga drayber at pasahero ng mga carpool, taxi, at rideshare na sasakyan ay 
dapat sumunod sa mga sumusunod na panuntunan: 

• Kayo ay hindi maaaring sumakay o magmaneho ng isang carpool, taxi, o rideshare na sasakyan 
kung ikaw ay: 
 

http://www.sccfreetest.org/
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1) Nasuring positibo sa COVID-19 sa huling 10 na araw; o 
 

2) Nalantad sa isang tao na nasuring positibo sa COVID-19 sa huling 14 na araw. 
 

• Bilang karagdagan, kayo ay lubos na hindi hinihikayat na sumakay o magmaneho ng carpool, 
taxi, o rideshare na sasakyan kung, sa huling 10 na araw, ay nagkaroon kayo ng mga sintomas ng 
COVID-19 (kabilang ang 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). 

• 2 adult lamang ang maaaring sumakay sa isang sasakyan nang sabay-sabay. Nangangahulugan 
ito na ang mga drayber ay maaaring magkaroon lamang ng isang adult na pasahero sa isang 
pagkakataon, at maaaring hindi sila kumuha ng pangalawang pasahero hanggang nahatid na ang 
una. Ang mga drayber ay hindi maaaring kumuha ng mga pangkat ng 2 adult o mahigit pa.  

1) Tandaan: Maaari lamang kumuha ang mga drayber ng mga grupo ng 2 tao o mahigit pa, 
ngunit kung ang grupo ay binubuo lamang ng isang adult na pasahero at isa o mahigit 
pang mga bata na nakatira kasama ang adult na pasahero. Halimbawa, ang isang drayber 
ay maaaring kumuha ng isang ina at ang kaniyang anak na nakatira sa ina, ngunit ang 
drayber ay hindi maaaring kumuha ng dalawang adult na magkakapatid na nakatira nang 
magkasama, ni isang lolo at ang kanyang apo na hindi nakatira sa lolo. 

• Ang lahat na nasa sasakyan ay dapat na magsuot ng panakip sa mukha sa buong pagbiyahe 
maliban kung partikular na nakabukod sa ilalim ng Patnubay sa Panakip sa Mukha. Upang 
pigilan ang mga patak ng paghinga at mga aerosol mula sa pagkalat sa loob ng sasakyan, ang 
pangangailangan na ito ay nalalapat sa mga drayber ng rideshare at taxi kahit na wala silang mga 
pasahero. Mga taong binukod mula sa pagsuot ng mga panakip sa mukha sa ilalim ng Patnubay 
sa mga Panakip sa Mukha ng Estado ay mariing hinihikayat na magsuot ng alternatibo sa 
panakip sa mukha, tulad ng isang face shield na may kurtina.  

• Ang mga drayber at pasahero ay hindi maaaring magkaroon ng pisikal na contact sa isa't isa. 
Hindi dapat hawakan ng mga drayber ang mga bagahe, maleta, o iba pang mga personal na gamit 
ng mga pasahero maliban kung talagang kinakailangan at dapat gumamit ng sanitizer ng kamay 
bago at pagkatapos hawakan ang mga gamit ng mga pasahero. 

• Ang mga drayber ay hindi maaaring mag-alok ng mga kagamitan tulad ng mga mint, bote ng 
tubig, charger ng telepono, o magasin sa kanilang mga pasahero. 

• Ang mga pasahero ay dapat umupo sa likod ng sasakyan. Walang maaaring umupo sa upuan ng 
pasahero sa harap. 

• Ang mga sasakyan na may dalawang upuan lamang ay hindi maaaring magamit bilang mga 
carpool, taxi, o mga rideshare na sasakyan. 

• Pagkatapos ng paghatid ng isang pasahero at bago pagkuha ng susunod, dapat disimpektahin ng 
mga drayber ang karaniwang mga kagamitan (tulad ng mga hawakan ng pinto, mga seatbelt, 

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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upuan, bintana, at mga console) gamit ang mga pamunas sa pagdisimpekta o iba pang mga 
produkto na epektibo laban sa COVID-19. 

• Ang mga drayber at pasahero ay dapat magsagawa ng wastong kalinisan ng kamay bago at 
pagkatapos ng bawat pagsakay. Nangangahulugan ito nang paghuhugas ng kamay gamit ang 
sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo o paggamit ng sanitizer ng kamay na may hindi 
bababa sa 60% na alkohol. 

• Dapat iwanang bukas ang mga bintana sa mga carpool, taxi, at mga rideshare na sasakyan upang 
mapataas ang daloy ng hangin, maliban kung ang mga kondisyon ng panahon ay gagawing hindi 
praktikal o hindi ligtas ang paggawa nito. 

• Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa itaas, ang lahat ng mga carpool, taxi, at rideshare ay 
dapat sumunod sa mga panuntunan sa Mga Karagdagang Pagsasaalang-alang para sa Passenger 
Carrier ng Estado na matatagpuan sa mga  COVID-19 Industry Guidance: Public and Private 
Passenger Carriers, Transit, and Intercity Passenger Rail.  

 

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. 

Mga Karagdagang Mapagkukunan para sa mga Ahensya ng Pagbibyahe at mga 
Manggagawa ng Ahensya ng Pagbibyahe 

• Patnubay para sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng Pampublikong Espasyo ng CDC 

• Patnubay para sa mga Nagpapatakbo ng Bus ng CDC 

• Patnubay para sa mga Nagpapatakbo ng Rail Transit ng CDC 

• Patnubay para sa Mga Manggagawa ng Istasyon ng Pagbibyahe ng CDC 

• Patnubay para sa mga Manggagawa ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara 
County 

• Patnubay sa Industriya para sa Pampublikong Transportasyon ng Departamento ng Pampublikong 
Pangkalusugan ng California 

 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#tipsworkers
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail.pdf
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