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PAUNAWA NG MARSO 31, 2020 MAHALINHANG KAUTUSAN NG OPISYAL NG 
KALUSUGAN NG COUNTY NA MANATILI SA BAHAY AT ANG EPEKTO NITO SA 

MGA PASILIDAD NG PAGKAIN 
 
Para sa Nakahawak ng Permit: 
 
Noong Marso 31, 2020, nagpalabas ng bagong mandatoryang ligal na kautusan ("Kautusan") ang 
Opisyal ng Kalusugan ng Santa Clara County, na pumalit sa naunang kautusan na manatili sa 
bahay na inilabas noong Marso 16, 2020. Simula sa 11:59 pm sa Marso 31, 2020, lahat ng mga 
indibidwal at mga negosyo sa County ay dapat sumunod sa bagong Kautusan. Ang magkatulad 
na mga kautusan ay may bisa sa buong Bay Area, kabilang sa mga County ng Marin, San 
Francisco, San Mateo, Contra Costa, Alameda, Santa Cruz, at Sonoma. 
 
Ang Opisyal ng Kalusugan ng County ay nagpalabas ng bagong Kautusan pagkatapos natukoy 
na kinakailangan ng higit pa at mas mahigpit na pagpadistansya sa ibang tao upang mapabagal 
ang pagkalat ng COVID-19, maiwasan ang pagkamatay, at matigil na masobrahan ang sistema 
ng pangangalagang pangkalusugan. Dinidirekta ng bagong Kautusan ang lahat ng mga 
indibidwal sa County na magpatuloy sa pagpanatili sa kanilang lugar na tinitirahan, at 
nililimitahan ang paglalakbay, aktibidad, at tungkulin ng negosyo sa pinakamahalagang 
pangangailangan. Pinahigpit nito ang maraming mga paghihigpit sa mga negosyo at iba pang 
mga aktibidad, at ginagawang mandatorya ang mga kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang 
tao. Itong bagong Kautusan ay may bisa hanggang sa Mayo 3, 2020, ngunit ang petsa na iyon ay 
maaaring mabago ng Opisyal ng Kalusugan ng County.  
 
Mangyaring bumisita sa website ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan sa sumusunod 
na web address upang tingnan ang Kautusan, mga sagot sa Mga Madalas na Katanungan, at 
isang Buod ng Ehekutibo na naglalarawan ng mga mahahalagang pagbabago sa naunang 
kautusan. Mahahanap din sa website ang isang mai-download na kopya ng template ng Protokol 
ng Pagpadistansaya sa Ibang Tao (tingnan sa ibaba para sa mga detalye), na kinakailangang 
makumpleto, mai-post, at masimulang ipatupad sa simulaan ng 11:59 pm sa Abril 2, 2020. Ang 
isang kopya ng itong template ay nakalakip para sa inyong sanggunian.  
 
https://www.sccgov.org/sites/phd/DiseaseInformation/novel-coronavirus/Pages/public-health-
orders.aspx.  
 
 
Ano ang Nananatili na Pareho Para sa Mga Pasilidad ng Pagkain? 
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Tulad ng kautusan na pinalitan nito, ang layunin ng bagong Kautusan ay upang mabawasan ang 
mga pisikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tao sa County upang mabawasan ang 
pagkalat ng COVID-19 habang tinitiyak na ang lahat ay maaaring magpatuloy na ma-access ang 
mga mahahalagang produkto at serbisyo na kinakailangan nila at makisali sa mga mahahalagang 
aktibidad. Mahalagang produkto ang pagkain at ang pagbili ng pagkain ay isang mahalagang 
aktibidad. Pinapatuloy ng Kautusan na pag-uri-uriin ang mga sumusunod na kategorya ng mga 
establisimiento bilang Mga Mahahalagang Negosyo: 
 

 Ang mga tindahan ng groserya, sertipikadong merkado ng mga magsasaka, sakahan at 
tindahan ng gulay, supermarket, mga bangko ng pagkain, mga convenience store, at iba 
pang mga tindahan na nakikibahagi sa tingi ng pagbebenta ng sumusunod na 
mahahalagang produkto: hinding handa na pagkain, de-latang pagkain, tuyong kalakal, 
hindi inuming nakalalasing, sariwang prutas at gulay, suplay ng alagang hayop, sariwang 
karne, isda, at manok, pati na rin ang mga produkto sa kalinisan at mga produktong 
consumer ng sambahayan na kinakailangan para sa personal na kalinisan o kakayahang 
umangkop, kalinisan, o pagpapatakbo ng mga tirahan (tulad ng suplay para sa paglinis). 
Kasama sa kategoryang ito ang mga establisimiento na nagbebenta ng isang 
makabuluhang halaga ng mga mahahalagang produktong ito kasama ang iba pang mga 
uri ng mga produkto, tulad ng mga tindahan ng alak na nagbebenta din ng isang 
makabuluhang halaga ng pagkain. Ang mga pasilidadna kasama sa kategoryang ito ay 
maaaring magpatuloy sa pagbenta sa kanilang tindahan pati na rin ang mga paghahatid. 
 

 Ang mga restawran, bar, cafe, mga mobile na pasilidad sa pagkain, at iba pang mga 
establisimiento na naghahanda at nagsisilbi ng pagkain sa publiko. Ang mga pasilidad na 
kasama sa kategoryang ito ay maaaring magbenta ng pagkain sa mga mamimili lamang 
sa pamamagitan ng paghahatid o pag-dala. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob o paligid 
ng pasilidad ng pagkain.  

 
 Ang mga paaralan, mga kusina ng sopas, mga bangko ng pagkain, at iba pang mga 

nilalang na pagpapakain sa kawanggawa na nagbibigay ng libre o nabawasan na presyo 
ng mga bilihin o pagkain sa mga estudyante o iba pang miyembro ng publiko. Ang mga 
pasilidad na kasama sa kategoryang ito ay maaaring magbenta ng pagkain sa publiko sa 
pamamagitan lamang ng paghahatid o pag-dala. Ipinagbabawal ang pagkain sa loob o 
paligid ng pasilidad ng pagkain. 
 

Kung ang inyong pasilidad ay umaangkop sa isa sa mga kategoryang ito, hinihikayat kayo na 
panatilihing bukas ito upang matugunan ang pangangailangan ng publiko para sa mahusay na 
nutrisyon at mahahalagang personal na kalinisan at mga produktong sambahayan. 
 
Ano ang mga Pagbabago para sa Mga Pasilidad sa Pagkain at Ang kanilang mga 
Manggagawa? 
 
Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao 
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Mula sa 11:59 pm sa Abril 2, 2020, dapat kumpletuhin, mag-post, at simulan ang pagpapatupad 
ng isang Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao gamit ang template na nakalakip sa itong sulat 
upang magpatuloy sa pagpapatakbo ng inyong pasilidad.  Ang protokol ay makukuha sa Ingles, 
Intsik, Vietnamese, at Espanyol sa website ng County.  Kung mayroon kayong malaking bilang 
ng mga empleyado o mga mamimili na hindi nagsasalita ng Ingles at sa halip ay nagsasalita ng 
mga wikang ito, hinihimok kayong mag-post at magbigay ng Protokol sa Ingles at mga wikang 
ito.  Inilarawan ng protokol ang mga tiyak na pamamaraan na gagawin ng pasilidad upang 
maprotektahan ang kalusugan ng mga empleyado at publiko. Itong kinakailangang ay nalalapat 
sa lahat ng mahahalagang negosyo na nagpapatakbo sa County, kabilang ang mga pasilidad sa 
pagkain. Sa Partikular: 
 

 Kailangan magkumpleto ng isang Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao para sa bawat 
isa sa inyong pasilidad sa County na madalas na pinapasyahan ng publiko o mga 
empleyado. Halimbawa, ang isang tindahan ng groserya o restaurant chain ay dapat 
magkumpleto ng isang hiwalay na Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao para sa 
bawat lokasyon nito sa County. 

 Dapat kayong mag-post ng isang kopya ng protokol sa o malapit sa bawat pasukan ng 
pasilidad at madali itong makita ng publiko at mga empleyado.  

 Dapat magbigay ng isang kopya ng protokol sa bawat empleyado na nagtatrabaho sa 
pasilidad. 

 Dapat ipatupad agad ninyo ang mga pamamaraan na nakatukoy sa protokol.  
 Kung hiniling kayo ng pagpapatupad ng batas, County, o ibang awtoridad, dapat 

ninyonng ibigay ito at ipakita kung paano ninyo ipinatutupad ang protokol. 
 
Dapat ipakita ng Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao kung paanong ginagawa ng inyong 
pasilidad ang sumusunod: 
 

 Limitahan ang bilang ng mga tao na maaaring makapasok sa pasilidad sa anumang oras 
upang matiyak ang bawat isa ay madaling mapanatili ang hindi bababa sa anim na piye 
ng distansya mula sa bawat isa sa lahat ng oras (maliban kung ang distansya na iyon ay 
hindi magagawa, tulad ng kapag nagbibigay ng pera ang isang mamimili sa isang 
kahera); 

 Markahan ang pagsukat ng anim na piye o higit pa kung saan ang mga pila upang ipakita 
sa mga tao kung saan dapat silang tumayo habang naghihintay sa pila upang mapanatili 
ang sapat na distansya sa ibang tao; 

 Magpagamit ng sapat na sabon at tubig, disimpektante ng mga kamay, at/o disimpektante 
sa o malapit sa pasukan ng pasilidad at sa iba pang naaangkop na lokasyon na ginagamit 
ng publiko at mga empleyado, pati na rin sa mga lokasyon kung saan madalas na nakikipag-
ugnay ang mga empleyado at publiko (tulad sa kahera); 

 Magbigay ng pagbabayad na walang pagkontakt, o kung hindi posible, disimpektahin ang 
lahat ng mga kagamitan ng pagbabayad, pen, at stylus pagkatapos ng bawat paggamit; 

 Regular na pagdisimpekta ng iba pang mga madalas na hinihipo na ibabaw; at 
 Mag-pakita ng isang palatandaan sa pasukan ng pasilidad na nagpapaalam sa mga 

empleyado at mga mamimili na dapat nilang: iwasan ang pagpasok kung mayroon silang 
ubo o lagnat, mapanatili ang hindi bababa sa anim na piye ng distansya sa ibang tao, 
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bumahing o umubo sa isang tisyu o siko, at huwag makipagkamay o makisali sa hindi 
kinakailangang pisikal na pakikipag-ugnay. 

 
Maaaring kilalanin at ipatupad ang iba pang mga opsyonal na pamamaraan, tulad ng pagbibigay 
ng mga oras na pamimili lamang para sa mga matatanda (upang mabawasan ang pagsisiksikan at 
panganib ng pagkakalantad para sa mas madaling masaktan na populasyon). 

 
Mga Kinakailangan ng Pagpadistansya sa Ibang Tao 
 
Ang bagong Kautusan ay gumagawa ng apat na mandatoryang kinakailangan sa pagpadistansya 
sa ibang tao para sa halos lahat, kabilang ang mga mahahalagang manggagawa. Ang tanging 
pagbubukod ay kapag imposible ang pagpadistansya sa ibang tao o hindi mararapat (tulad ng 
kapag ang isang mamimili ay kailangang magbigay ng kuwarta sa isang kahera o isang tagapag-
alaga ay kailangang makatulong sa isang tao sa kanilang pangangalaga). Ang apat na 
mandatoryang kinakailangan sa pagpadistansya sa ibang tao ay: 
 

 Panatilihin ang hindi bababa sa anim na piye ng malayo sa ibang tao na hindi bahagi ng 
inyong sambahayan; 

 Hugasan na madalas ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa 
20 segundo o paggamit ng disimpektante ng kamay na kinikilala ng CDC upang epektibo 
sa paglaban sa COVID-19; 

 Takpan ang mga ubo at pagbahing ng isang tisyu o tela o, kung hindi posible, umubo o 
bumahing sa inyong manggas o siko (hindi sa inyong mga kamay); at 

 Pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao sa labas ng inyong tahanan kapag 
kayo ay may sakit na lagnat o ubo. 

 
Gabay sa Pasilidad ng Pagkain 
 
Ang bagong Kautusan ay nangangailangan ng lahat ng mga mahahalagang negosyo na sumunod 
sa gabay na tinukoy ng industriya na ipinalabas ng Opisyal ng Kalusugan ng County na may 
kaugnayan sa COVID-19.  Naghahanda ng na-update na gabay ang Opisyal ng Kalusugan ng 
County para sa mga pasilidad ng pagkain, na ipapadala sa isang koreo sa darating na panahon. 
 
 
  
Manatiling May Kaalaman 
 
Maaaring mabago o palawakin itong Kautusan at ang iba ay maaaring mailabas. Para sa 
pinakamabagong impormasyon at mandato ng COVID-19, bisitahin ang website ng SCC 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan sa http://sccphd.org/coronavirus. Mangyaring 
magpadala ng mga tiyak na katanungan na may kaugnayan sa operasyon ng serbisyo sa pagkain 
sa dehweb@cep.sccgov.org. Para sa karagdagang pag-update, subaybayan kami sa Facebook sa 
@cepascc at @sccpublichealth. 
 
Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulong. 
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Nang Gumagalang, 
 
 
 
 
George Han, MD, MPH     Michael Balliet, CHMM, REHS, REPA  
Diputadong Opisyal ng Kalusugan    Direktor 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan   Departamento ng Kapaligirang Kalusugan 
 
kalakip: Template ng Protokol sa Pagpadistansya sa Ibang Tao (Apendiks A sa Kautusan noong 
Marso 31, 2020) 

 


