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MGA KINAKAILANGANG PAG-IINGAT BAGO
MAGBUKAS
Pagtitiyak sa kapasidad ng sistema ng pangangalagang
pangkalusugan:
• Sapat na manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, pagsusuri,
mga ventilator at PPE, kasama ang kapasidad ng pagsulong

Pagprotekta sa mga bulnerableng populasyon:
• Sapat na PPE at mga manggagawa para mapangasiwaan ang
epektibong pangangalaga at mga positibong kaso sa setting
ng institusyonal
• Sapat na pagsusuri sa COVID-19 para sa mga residente at
manggagawa sa mga setting ng institusyonal

Tinitiyak ang kapasidad sa kalusugan ng publiko upang masuri,
bakas, at ibukod:
• Sapat na kapasidad para suriin ang mga prayoridad na pangkat at ang mga
nasa maramihang pamumuhay at pacilidad ang pangagalagang
pangkalusugan
• Kapasidad para hagilapin at ibukod ang mga indibidwal na positibo sa
pagsusuri ng COVID-19 at mag-quarantine ang mga malapit na nakasalamuha
• Tipunan ang mga elektronikong datos mula sa mga tagapagbigay at mga
laboratoryo, kasama na ang datos tungkol sa lahi/etnisidad

Pagbubuo ng mga protokol para masigurong ligtas ang mga
manggagawa at residente:
• Protokol para magsigurado ang ligtas na muling pagbuukas ng mga
negosyo at institusyon, kasama ang pansin sa pagdidistansyang pisikal at
mga hakbang sa pag-kontrol ng impeksyon

PROSESO PARA SA YUGTO-YUGTONG
MULING PAGBUBUKAS
SURIIN AT MAGTASA
SA MGA GAWAIN SA
PAGPAPABAGAL SA
PAGKALAT

UMUGNAY SA MGA
PINUNO NG MGA
SEKTOR TUNGKOL SA
PLANO NA MULING
PAGBUBUKAS

MULING BUKSAN ANG
MGA SEKTOR NANG
YUGTO-YUGTO

GUMAWA NG MGA
PROTOKOL PARA SA
MULING PAGBUBUKAS

LIMANG-YUGTO NG PROSESO NG MULING
PAGBUBUKAS AYON SA PANGANIB
YUGTO 1
(Ngayon)

Utos na Mas Ligtas sa Tahanan
Pagpaplano sa Pagbangon

YUGTO 2
(Susunod)

• Ika-8 ng Mayo: Mga florists, ilang nagbebenta, bentahan ng
kotse, mga golf course at mga daanan
• Susunod: Iba pang negosyo na mababa ang panganib
(pagmamanupaktura, opisina, pagbebenta)
• Esensyal na pangangalagang pangkalusugan
• Mga aklatan at mga libangang panlabas
• Mga museo, sentrong pangkultura, galeri

YUGTO 3
(TBD)

• Mga negosyong mas mataas ang panganib (sining
para sa katawan, masahe, mga bar at nightclub)
• Sinehan at laruan ng bowling
• Paaralang K-12
• Mga kolehiyo at unibersidad

YUGTO 4
(TBD)

• Mga negosyong pinakamataas ang
panganib (lugar pang-ailiaw)
• Malalaking lugar na pangkumbensyon
• Palakasan at mga palutuntunan
pangmanonood

YUGTO 5
(TBD)

Kabuuang Normal na
Operasyon

MULING PAGBUBUKAS SA IKA-8 NG MAYO
May ilang limitadong mga negosyo ang maaaring magbukas sa ika-8 ng
Mayo na may naaayon na pag-iingat (safeguards) na ipatutupad

Mga florist, mga tindahan ng laruan, libro, damit,
musika, at mga produktong pampalakasan
• Maaari lamang kuhain sa bangketa o kanto
• Kailangang sumunod sa pagdidistansyang pisikal at mga protokol sa
pag-kontrol ng impeksyon

Mga showroom ng bentahan ng kotse
• Kailangang sumunod sa pagdidistansyang pisikal at
mga protokol sa pag-kontrol ng impeksyon

Mga golf course
• Sarado ang mga tindahan na pang-propesyonal
• Mga konsesyon at mga restawran ay pang-take out lamang
• Kailangang sumunod sa pagdidistansyang pisikal at mga protokol sa
pag-kontrol ng impeksyon

Mga daanan

• Kailangang sumunod sa pagdidistansyang pisikal
• Dapat gumamit ng tela na pantakip sa mukha

PAGPAPLANO PARA SA LIGTAS NA MULING PAGBUBUKAS
Ang bawat sektor ay magkakaroon ng mga protokol sa muling pagbubukas
na tutugon sa mga sumusunod na konsiderasyon:
Protektahan at suportahan ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa
• Limitahan ang mga personal na pagtatrabaho at siguraduhin na ang mga bulnerableng
manggagawa ay may alternatibong trabaho
• Magbigay at mahigpit na ipatupad ang paggamit ng pantakip sa mukha at personal na
pamprotektang kagamitan (PPE)
• Bumuo ng mga patakaran na nagbibigay-daan sa mga manggagawa ng manatili sa bahay
kung sila ay may sakit
Siguraduhin ang naaangkop na pisikal na pagdidistansiya
• Limitahan ang pag-okupa alinsunod sa protocol sa ligtas na muling pagbubukas
• Siguraduhin ang 6 na talampakang distansiya sa pagitan ng mga indibidwal hanggat maaari
• Pamahalaan ang iskedyul ng mga empleyado para masigurado ang pisikal na
pagdidistansiya
Siguraduhin ang nararapat na pagkontrol sa impeksyon
• Mahigpit na sundin ang pamantayan sa paglilinis at sanitasyon
• Dalasan ang paglilinis sa mga ibabaw na madalasa na mahawakan
Pakikipag-usap sa publiko
• Mag-paskil ng malinaw na karatula para maipaalam ang mga protokol sa mga bisita
Siguraduhin ang pantay na akses o pagkakataon sa mga serbisyo para sa
bulnerableng populasyon

• Unahin ang akses sa mga kritikal na serbisyo
• Ilipat ang mga serbisyo at transaksyon na maging online kung maaari

NAPAPABAGAL BA NATIN ANG PAGKALAT NG SAKIT?
Ano ang ating kakayahan sa pagpapabagal ng pagkalat ng
sakit?
• Mayroon ba tayong sapat na kapasidad sa mga ospital, kasama na ang
mga ventilator at kama na pang-ICU?
• Sapat ba ang suplay ng PPE para sa lahat ng manggagawa ng
pangangalaga sa kalusugan?
• Mayroon ba tayong sapat na kapasidad sa pagsusuri at suplay sa
pagsusuri?
• Tayo ba ay may sapat na kakayahan sa pagtuklas ng mga kaso at
paghagilap sa mga nakasalamuha nito?

Gaano tayo kaepektibo sa pagpapabagal ng pagkalat ng
sakit?
• Ang antas ba ng kamatayan ayon sa edad, estado ng kahirapan, at
lahi/etnisidad ay bubuti na o hindi na magbabago (relatively stable)?
• Ang antas ba ng pagkakaospital ayon sa sa edad, estado ng kahirapan,
at lahi/etnisidad ay bubuti na o hindi na magbabago (relatively stable)?
• Lahat ba ng mga populasyon na kabilang sa mataas ang panganib ay
may akses o pagkakataon sa pagsusuri?
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