County ng Santa Clara

Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan
Opisyal ng Pangkalusugan
976 Lenzen Avenue, 2nd Antas
San José, CA 95126
408.792.5040

MANDATORYANG DIREKTIBA PARA SA PAMPUBLIKONG
TRANSPORTASYON, MGA CARPOOL, MGA TAXI AT MGA
SERBISYONG RIDESHARE
*Mangyaring repasuhin ang Kautusan ng Estado bilang karagdagan sa lokal na Kautusan
ng County at ang Direktibang ito. 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 industrya na dapat
sundin bilang karagdagan sa mandatoryang direktiba na ito.*
Inilabas: Hulyo 10, 2020
Binago: Agosto 7, 2020
Ang impormasyon tungkol sa Kautusan ng Estado at patnubay ng Estado ay makikita sa
covid19.ca.gov.
Sa ilalim ng bagong Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Hulyo 2, 2020
("Kautusan"), ang mga tao ay maaaring gumamit ng pampublikong transportasyon, mga carpool,
mga taxi at mga serbisyong rideshare upang pumunta sa trabaho, mamili, at maglibot. Mahalaga
na ang mga pampublikong ahensya ng pagbibiyahe ay gumawa ng mga hakbang upang
mabawasan ang panganib ng pagkakalat ng COVID-19 para sa kanilang mga manggagawa at
pasahero, at pantay na mahalaga na ang mga taong lumahok sa mga serbisyo ng carpool, taxi o
rideshare ay gumawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang lahat sa loob ng sasakyan.
Ipinapaliwanag ng Direktibang ito ang mga patakaran para sa pampublikong transportasyon,
carpool, taxi, at mga rideshare. Itong Direktiba ay mandatorya, at ang kabiguang sundin ito
ay paglabag sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan na inilabas noong Hulyo 2, 2020
("Kautusan"). Ang mga pampublikong ahensya ng transportasyon, mga carpool, mga
tagapagmaneho at pasahero ng taxi, at mga tagapagmaneho at pasahero ng rideshare ay dapat
sumunod sa Kautusan at sa lahat ng mga kinakailangan nitong Direktiba. Bilang karagdagan, ang
mga ahensya ng pampublikong pagbibiyahe ay mariin na hinihikayat na magkumpleto at
magsumite ng Protokol ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao upang gabayan sila sa pagpapatupad
ng mga pamamaraan sa kaligtasan para sa kanilang mga sasakyan at pasilidad, at sa
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pagpapatupad ng mga pamamaraan sa pagsasanay sa COVID-19 para sa kanilang mga
empleyado.
Tandaan: Ang salitang "pampublikong pagbibiyahe" na ginamit sa patnubay na ito ay nalalapat
sa lahat ng anyo ng transportasyong pampubliko, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga bus,
tren, magaan na tren, at paratransit, anuman ang pinamamahalaan ng mga pampublikong ahensya
o pribadong tagapagbigay. Ang salitang "carpool" ay tumutukoy sa isang pag-aayos na
magkakasamang sumakay sa parehong sasakyan ang mga tao mula sa iba't ibang mga
sambahayan upang makalibot. Ang salitang "serbisyo ng rideshare" ay tumutukoy sa isang
serbisyo na ang mga pasahero mula sa ibang sambahayan kaysa sa tagapagmaneho ay
nagbabayad na sumakay sa pribadong sasakyan, karaniwang sa pamamagitan ng isang app.
Pampublikong Pagbibiyahe: Mga Panakip sa Mukha
Ang lahat ng mga tauhan at pasahero ay dapat magsuot ng mga panakip sa mukha sa lahat ng
oras kapag gumagamit ng pampublikong pagbibiyahe. Nangangahulugan ito na ang mga panakip
sa mukha ay dapat na isusuot ng lahat na nakasakay sa isang sasakyan ng pampublikong
pagbibiyahe (kasama ang mga pasahero, ang nagmamaneho/nagpapatakbo, at anumang iba pang
mga tauhan ng pagbibiyahe) at ng lahat na naghihintay na sumakay sa pampublikong
pagbibiyahe sa isang lokasyon ng paghatid/pagsundo ng pasahero (tulad ng isang istasyon ng bus
o tren, hintayan ng bus, plataporma ng tren, atbp.), maliban para sa mga taong partikular na
naliban mula sa kinakailangang ito. Kung ang lokasyon ng paghatid/pagsundo ay mayroong mga
tauhan ng ahensya ng pagbibiyahe, ang mga tauhan ay dapat tungkulin na ipatupad ang
kinakailangang ito.
TANDAAN: Ang mga panakip sa mukha ay hindi kinakailangan para sa mga maliliit na bata,
ang mga tao na hindi marapat na medikal na magsuot ng mga panakip sa mukha, o para sa
komunikasyon ng o sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Ang mga ahensya ng
pagbibiyahe ay hindi maaaring mangailangan ng mga tao sa mga kategoryang ito na magsuot ng
mga panakip sa mukha habang ginagamit ang kanilang mga serbisyo.
Pampublikong Pagbibiyahe: Mga Pamamaraan ng Pagdistansya Mula sa Ibang Tao
Habang gumagamit ng pampublikong pagbibiyahe, ang mga pasahero ay dapat, hanggang sa
pinakamataas na magagawa, mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao ng hindi bababa sa 6
na talampakan mula sa lahat na hindi mula sa kanilang sambahayan. Upang matiyak na ang mga
pasahero ay magagawang mapanatili ang pagdistansya mula sa ibang tao, dapat na:
•

Bawasan ang pinakamataas na bilang ng sumasakay sa mga sasakyan ng transportasyon
upang matiyak na ang lahat ay maaaring mapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan
ng distansya mula sa mga tao na hindi sa kanilang sambahayan. Kung maaari, gumamit
ng karagdagang mga sasakyan upang suportahan ang labis na kapasidad sa mga abalang
linya at tiyakin ang pisikal na paglayo ng mga pasahero.
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•

Madalas paalalahanan ang mga pasahero na umupo ng hindi bababa sa 6 na talampakan
ang layo mula sa lahat ng mga pasahero sa labas ng kanilang sambahayan.

•

Payagan ang sapat na oras para sa proseso ng pagpasok at paglabas upang ang mga tao ay
hindi bumubuo sa mga pintuan at ang mga pasahero ay maaaring makapasok o makalabas
ng sasakyan na may hindi bababa sa 6 na talampakan ng distansya sa pagitan ng bawat
tao o bawat pangkat ng sambahayan.

•

Gumamit ng mga kagamitan ng pag-espasyo (tulad ng mga linya ng tape sa sahig) sa mga
pag-pickup/pag-dropoff na lokasyon ng pasahero upang ipakita sa mga pasahero kung
saan tatayo upang mapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan ng pagdistansya
habang naghihintay sila.

•

Turuan ang mga tauhan ng ahensya na mapanatili ang hindi bababa sa 6 na talampakan
ng distansya mula sa mga pasahero at iba pang tauhan kapag magagawa. TANDAAN:
Kung ang isang pasahero na may kapansanan sa pisikal ay nangangailangan ng tulong sa
pagpasok o paglabas ng sasakyan ng pagbibiyahe o pag-upo sa kanilang upuan, ang mga
tauhan ng ahensya ay dapat magbigay ng anumang tulong na kanilang ibibigay sa ilalim
ng normal na kalagayan, kahit na nangangahulugan iyon na darating sa loob ng 6 na
talampakan sa pasahero. Dapat linisin ng mga tauhan ang kanilang mga kamay gamit ang
sanitizer ng kamay bago at pagkatapos ng pagtulong sa mga pasahero sa ganitong paraan.

•

Dapat tanungin ng mga tagapagmaneho ng bus ang mga pasahero na pumasok at lumabas
sa likurang mga pintuan ng pagpasok bilang karagdagan sa mga pintuan sa harap, kung
maaari.
Pampublikong Pagbibiyahe: Mga Pamamaraan ng Kalinisan

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

Ang mga ahensya ng transportasyon ay dapat magbigay ng kasangkapan sa mga istasyon,
mga opisina, mga sasakyan, at mga sasakyang pampasahero na may wastong mga
produkto ng pag-sanitize, kabilang ang mga sanitizer ng kamay at disimpektadong
pamunas. Ang sanitizer ng kamay ay dapat mai-bigay sa mga pasahero sa mga bus at sa
bawat kotse ng tren.

•

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
pagbibiyahe. Ang lahat ng mga sasakyan ay dapat na gamiting wastong mga produkto ng
kalinisan, kabilang ang mga sanitizer ng kamay at disimpektante na pamunas, para
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magamit ng mga tauhan ng ahensya habang pinapatakbo ang mga sasakyan. Ang mga
tauhan ng ahensya ay dapat na inutusan na linisin ang kanilang mga kamay nang madalas
sa araw ng trabaho sa paghuhugas ng mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi
bababa sa 20 segundo, o kung hindi magagamit ang sabon at tubig, sa paggamit ng
sanitizer ng kamay — kabilang ang bago at pagkatapos kumain, pagkatapos ng paggamit
ng banyo, pagkatapos ng pag-ihip 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 naantig na mga ibabaw (tulad ng mga lalagyan ng pamasahe at
mga handrail), bago at pagkatapos ng pagtulong sa mga customer, at pagkatapos ng
pagsuot/paghawak/pag-tanggal ng panakip sa mukha.
•

Ang mga istasyon at sasakyan ng pagbibiyahe ay dapat na regular na nai-sanitize
alinsunod sa Mga Alituntunin sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng mga Pampublikong
Espasyo. Ang sanitasyon na ito ay dapat mangyari nang regular sa buong araw.
o Sa mga istasyon ng pagbibiyahe, dapat isama ang sanitasyon sa lahat ng mga
lugar na may mataas na trapiko (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga banyo,
hagdan, at mga lugar ng pagpasok/paglabas) at mga madalas-hinahawakan na
ibabaw (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga handrail, pindutan ng elevator,
kiosk, makina ng tiket, mga turnstile, bangko, doorknob, at mga lugar ng pagupo).
o Sa loob ng mga sasakyan ng pagbibiyahe, dapat isama ang sanitasyon sa lahat ng
mga madalas-hinahawakan na ibabaw (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga
upuan, patungan ng braso, hawakan ng pinto, mga seatbelt, pag-kontrol ng ilaw at
hangin, pader at bintana, mga hawakan, pull-cord, at mga pindutan na ginamit ng
mga sumasakay upang humiling ng tigil). Ang lahat ng mga lugar ng
pagmamaneho ay dapat linisin sa pagitan ng mga shift o mga gumagamit, alinman
ang mas madalas.

•

Kapag ligtas na gawin ito, at kapag pinapayagan ng panahon, ang mga bintana ng
sasakyan ay dapat na iwanang bukas upang payagan ang pinakamalakas na daloy ng
hangin.

•

Ang mga pasahero ay dapat hinikayat na bumili ng mga tiket at magdagdag ng halaga sa
mga tarheta ng pagbibiyahe at tren sa online upang mabawasan ang pangangailangan para
sa paggamit ng mga makina sa istasyon.

•
•

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

Ang lahat ng mga tauhan ng ahensya ay dapat na turuan upang takpan ang mga ubo at
pagbahing ng sang tisyu o tela o, kung hindi posible, upang umubo o bumahing sa
manggas o siko (ngunit hindi sa mga kamay).

•

Ang lahat ng mga tauhan ng ahensya ay dapat na turuan na huwag pumunta sa trabaho
kung sa palagay nila o kamakailan ay nakaramdam ng lagnat, mayroon o kamakailan ay
may ubo, o mayroon o kamakailan ay mayroong iba pang mga sintomas ng COVID-19
(na kasama ang igsi ng paghinga, panginginig, pawis sa gabi, namamagang lalamunan,
pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, sakit sa kalamnan o katawan, sakit ng
ulo, pagkalito, o pagkawala ng panlasa/amoy).

•

Ang mga ahensya ng pagbibiyahe ay dapat magbigay sa mga tauhan ng impormasyon sa
mga lokasyon ng pagsusuri ng COVID-19: www.sccfreetest.org

•

Ang mga tauhan ng ahensya ay dapat hinikayat na magpasuri para sa COVID-19 kahit
isang beses sa isang buwan alinsunod sa patnubay ng County.
Pampublikong Pagbibiyahe: Mga Palatandaan

Sa bawat kompartimento ng mga pasahero ng bawat sasakyan ng pagbibiyahe at sa bawat
lokasyon ng paghatid/pagsundo ng mga pasahero, dapat na nai-post 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 at nakasakay sa pampublikong pagbibiyahe (maliban sa mga napakabata na
mga 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 takpan ng mga pasahero ang kanilang mga ubo at pagbahing na may isang 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 pagbibiyahe kung sila ay
may sakit na lagnat (pansarili o sinusukat), ubo, o iba pang sintomas ng COVID-19
(kabilang ang igsi ng paghinga, panginginig, pawis sa gabi, namamagang lalamunan,
pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkapagod, sakit sa kalamnan o katawan, sakit ng
ulo, pagkalito, o pagkawala ng lasa/amoy).

•

Sa abot ng makakaya, ang mga pasahero ay dapat mapanatili ang hindi bababa sa 6 na
talampakan mula sa mga taong hindi sa kanilang sambahayan, kabilang ang habang
naghihintay sa pila.
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Mga Carpool, Taxis, at Rideshares: Mga Panuntunan para sa Ligtas na Operasyon
Ang mga carpool, taxi, at rideshareds ay lahat ay nagsasangkot sa mga miyembro ng iba't ibang
mga sambahayan na nakaupo sa malapit sa mga pinalawig na panahon. Para sa kadahilanang ito,
itong uri ng transportasyon ay nagdudulot ng panganib ng pagkakalat ng COVID-19, at
samakatuwid ay hindi dapat itong gawain. Kung kinakailangan na gamitin ang mga ito, lahat ng
mga tagapagmaneho at pasahero ng mga carpool, taxi, at rideshare na sasakyan ay dapat
sumunod sa mga sumusunod na patakaran:
•

Kayo ay maaaring hindi sumakay o magmaneho ng isang carpool, taxi, o rideshare na
sasakyan kung, sa huling 14 araw:
1) Nasuring positibo para sa COVID-19; o
2) Nakalantad sa isang tao na nasuring positibo para sa COVID-19.

•

Bilang karagdagan, kayo ay lubos na hinding hinihikayat sa pagsakay o pagmamaneho
ng isang carpool, taxi, o rideshare na sasakyan kung, sa huling 10 araw, mayroon
kayongmga sintomas ng COVID-19 (na kasama ang lagnat, ubo, igsi ng paghinga,
panginginig, pawis sa gabi, namamagang lalamunan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae,
pagkapagod, pananakit ng kalamnan o katawan, sakit ng ulo, pagkalito, at pagkawala ng
lasa/amoy).

•

2 adulto lamang ang maaaring sumakay sa isang sasakyan nang sabay-sabay.
Nangangahulugan ito na ang mga tagapagmaneho ay maaaring magkaroon lamang ng
isang adulto na pasahero sa isang pagkakataon, at maaaring hindi sila kumuha ng
pangalawang pasahero hanggang nahatid na ang una. Ang mga tagapagmaneho ay hindi
maaaring mag-pickup ng mga pangkat ng 2 adulto o higit pa.
1) Tandaan: Maaaring mag-pickup ang mga tagapagmaneho ng mga grupong 2 tao o
higit pa, ngunit kung ang grupo ay bumubuo lamang ng isang adultong pasahero
at isa o higit pang mga bata na nakatira kasama ang adultong pasahero.
Halimbawa, ang isang tagapagmaneho ay maaaring mag-pickup ng isang ina at
anak na nakatira sa kanya, ngunit ang tagapagmaneho ay hindi maaaring magpickup ng dalawang adultong magkakapatid na nakatira nang magkasama, ni
isang lolo at ang kanyang apo na hindi nakatira sa kanya.

•

Ang bawat tao na nasa sasakyan ay dapat magsuot ng panakip sa mukha para sa buong
pagsakay (maliban sa mga batang bata, ang mga taong hindi marapat na medikal ang
pagsuot ng panakip sa mukha, o para sa komunikasyon ng o sa mga taong may
kapansanan sa pandinig). Upang mapanatili ang mga patak ng paghinga mula sa pagkalat
sa loob ng sasakyan, ang kahilingan na ito ay nalalapat sa mga tagapagmaneho ng
rideshare at taxi kahit na wala silang mga pasahero. Mga taong binubukod sa mg
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kinakailangan ng panakip sa mukha ng Estado ay mariing hinihimok na magsuot ng
alternatibo sa isang panakip sa mukha, tulad ng isang kalasag sa mukha na may isang
kurtina.
•

Ang mga tagapagmaneho at pasahero ay hindi maaaring makipag-ugnay sa isa't isa. Hindi
dapat hawakan ng mga tagapagmaneho 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 tagapagmaneho ay hindi maaaring mag-alok ng mga kagamitan tulad ng mga
mint, bote ng tubig, o magazine 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 magagamit bilang
mga carpool, taxi, o mga rideshare na sasakyan.

•

Pagkatapos ng paghatid ng isang pasahero at bago mag-pickup ng susunod, dapat
disimpektahin ng mga tagapagmaneho ang karaniwang mga ibabaw (tulad ng mga
hawakan ng pinto, mga seatbelt, upuan, bintana, at mga console) gamit ang mga
disimpektadong pamunas o iba pang mga produktong epektibo laban sa COVID-19.

•

Ang mga tagapagmaneho at pasahero ay dapat magsagawa ng wastong kalinisan ng
kamay bago at pagkatapos ng bawat pagsakay. Nangangahulugan ito na 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 mapalaki ang daloy ng hangin, maliban kung ang mga kondisyon ng panahon ay
gagawing hindi praktikal.

•

Bilang karagdagan sa mga kinakailangan sa itaas, ang lahat ng mga carpool, taxi, at
rideshare ay dapat sumunod sa mga patakaran sa Karagdagang Mga Pagsasaalang-alang
ng Estado para sa Mga Tagadala ng mga Pasahero na matatagpuan sa mga Gabay sa
Industriya ng COVID-19: Pampublikong at Pribadong Tagapagdala ng mga Pasahero,
Transportasyon, at Riles ng Pampasahero sa Lungsod.
Manatiling may Kaalaman

Para sa mga sagot sa mga madalas na mga 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 napapanahong impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng
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Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng
County sa www.sccgov.org/coronavirus.
Karagdagang mga Mapagkukunan para sa mga Ahensya ng Pagbibiyahe at mga
Manggagawa ng Ahensya ng Pagbibiyahe
•

Ang 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 Pagbibiyahe sa Riles

•

Patnubay para sa Manggagawa ng Istasyon ng Pagbibiyahe

•

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

•

Departamento ng Pampublkong Pangkalusugan ng California Gabay sa Industriya para sa
Pampublikong Pagbibiyahe
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