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Kautusan ng Opisina ng Kalusugan ng Santa Clara County na Magkamit ng 
Impormasyon ng Lokal na Kagamitan ng Personal na Kasangkapan at Mga 
Bentilador - Abril 8, 2020 
Nakasulat sa itong pahina ang isang bahagyang buod ng bagong kautusan.  Para sa buong detalye, 
bisitahin ang www.sccphd.org/cv19PPE  

 
Itong Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan ay nangangailangan ng lahat ng mga entidad at indibidwal sa 
County na ibunyag, ng isang beses, anumang malalaking imbentaryo ng mga personal na kagamitan sa 
proteksyon (PPE) at mga bentilador. 
 
Ano ang layunin ng kautusan na i-report ang mga imbentaryo ng PPE at mga bentilador? 
Ang kautusan na mag-report ng mga imbentaryo ng PPE at mga bentilador ay nagpapahintulot sa 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan na: 

1) Alamin kung ano ang mga kagamitang kasalukuyang umiiral sa County. 
2) Angkop na magplano para sa isang potensyal na pagdaluyong sa ospital. 
3) Tiyakin ang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawang medikal at ng mga pasyente. 

 

Paano makakatulong ang isang beses na imbentaryo? 
Ang mga PPE at mga bentilador ay kinakailangan upang maprotektahan ang mga pasyente, mga 
nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan, mga first responder, at iba pang mga kawaning medikal 
upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 at magpatuloy sa paghahatid ng mga kritikal na serbisyo sa 
pangangalagang pangkalusugan. Tinitiyak nitong kautusan na may sapat na impormasyon ang Opisyal ng 
Kalusugan tungkol sa pagkakaroon ng PPE at mga bentilador upang sapat na magplano para sa mga 
pangangailangan ng mga kawaning medikal at mga pasyente.  

 

Ano ang mga item na dapat i-report? (bahagyang listahan lamang.  Sumangguni sa www.sccphd.org/cv19 
para sa karagdagang detalye 

• Mga guwantes na nitrile o vinyl (kung higit sa 5,000 na item) 
• N95 na maskara (kung higit sa 500 na item) 
• Mga maskarang siruhiya (kung higit sa 500 na item) 
• Mga salaming pangkaligtasan (kung higit sa 100 na item)  
• Mga kalasag sa mukha (kung higit sa 100 na item) 
• Isang galon o mas malalaking disimpektante ng kamay na kinikilala ng Sentro ng Pag-kontrol at 

Pag-iwas sa Sakit bilang epektibo sa paglaban sa COVID-19 (kung higit sa 10 na lalagyan) 
• Lahat ng mga bentilador (anuman ang kondisyon) 

 
Paano ko ihahayag ang aking imbentaryo ng PPE o bentilador sa Departamento ng Pampublikong 
Kalusugan? Maaaring kumpletuhin ang isang beses na imbentaryo ng PPE at ng bentilador sa website ng 

http://www.sccphd.org/cv19PPE
http://www.sccphd.org/cv19
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Pampublikong Kalusugan. Maaaring makumpleto ang mga imbentaryo sa Ingles, Espanyol, Vietnamese, 
Intsik at Tagalog sa www.sccphd.org/cv19PPE  
 
 
Kinakailangan ba ako ng Kautusan na magbigay ng aking PPE o bentilador? Hindi. Itong Kautusan ay 
nangangailangan lamang na magbigay ng isang imbentaryo ng PPE o bentilador sa inyong pag-aari. Ang 
mga donasyon ng bagong selyadong PPE o bentilador sa anumang kondisyon ay maaaring magagawa sa 
VMC Foundation.  

http://www.sccphd.org/cv19PPE
https://vmcfoundation.org/

