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Pinakamahusay na Pamamaraan Para Sa Mga Kahalok at mga Hosts na Kasapi sa Maliit na Panlabas na Pagtitipon

Bilang karagdagan sa paghahanda, pag-paskil, at pagpapatupad ng Social Distancing
Protokol na kinakailangan ng Direktiba, bawat Host sakop ng Seksyon 3 sa Direktiba na
nagpapatakbo sa lungsod ay nararapat na sumunod sa bawat pangangailangan sa listahan sa
ibaba at maghanda ng Kalusugan at Ligtas na Pamamaraan ayon sa bilang Eksibit B sa ibaba.
Ang mga Kalahok at Host ay dapat na sumunod sa bawat naaangkop na mga kinakailangan sa
listahan sa ibaba.
Mga Rekisito:
1. Seksyon 1- Rekisito para sa mga Maliit na Panlabas na Pagtitipon, kasama ang mga
Maliit na Espesyal na Pagtitipon
1.1

Ang lahat ng tao ay mariin na hinihikayat na magpatuloy na manatiling ligtas sa bahay
at mabawasan ang mga hindi kinakailangan na pakikipag-ugnay sa iba sa pinakamataas
na lawak na posibilidad. Kung naramdaman ng isang tao na kinakailangan na lumahok
sa isang Maliit na Panlabas na Pagtitipon, dapat nilang isaalang-alang ang mga panganib
sa kanilang sarili at sa iba bago nila gawin ito at dapat gumawa ng mga posibleng
hakbang para maiwasan ang mga panganib, Ang mga Kalahok at Hosts ay dapat
basahin at maging sa sarili ay maging pamilyar sa Tip Sheet para sa Ligtas na
Pakikipag-ugnay habang may COVID-19 Pandemic at sa Tip Sheet para sa mag Maliliit
na Panlabas na Pagtitipon, na makikita sa www.sfcdcp.org/outdoor-gatherings.
1.1.1 Miyembro o Kasapi sa mga mahinang populasyon (mga lampas sa gulang na 60
o yung mga may maraming karamdaman na medikal na kondisyon) ay
hinihikayat mabuti na isaalang-alang ang panganib bago lumahok sa Maliit na
Panlabas na Pagtitipon.
1.1.2 Ang mga Kalahok at Hosts ay hindi dapat dumalo sa kahit anong Maliit na
Panlabas na Pagtitipon kapag nararamdaman nila na may sakit sila or
nakakaranas ng kahit na anong sumusunod na sintomas tulad ng: lagnat,
panginginig, paulit-ulit na pag-iling, ubo, namamagang lalamunan, pag-igsi ng
hininga, kahirapan sa paghinga, pakiramdam ng kakaibang paghina o pagod,
pagkawala ng panlasa o amoy, sakit sa kalamnan, pananakit ng ulo, sipon at
pagtatae.

1.2

Lahat ng Maliit na Panlabas na Pagtitipon ay kailangan ayon sa oras na pagtibayin na
hindi lalampas sa higit na dalawang oras (2.0 hrs.) Ang tagal ng pagtitipon ay
kailangan na ilimitado na hindi lalampas o pahahabain hanggat maari.
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1.3

Ang mga Kalahok ay hindi dapat na sumali o lumipat sa ibang lugar ng mga Kalahok
na ginaganap ang Maliit na Panlabas na Pagtitipon. Ang mga Kalahok ay
pinagbabawalan hangga’t maari na sumama sa Panlabas na Pagtitipon ng mahigit na
isang beses sa isang araw at hindi dapat na dumalo ng mahigit na dalawa sa Maliit na
Panlabas ng Pagtitipon kada linggo. Kapag madalas ang ugnayan ng isang tao sa iba,
kasama na ang Maliit na Panlabas ng Pagtitipon, lalo nilang nilalagay ang sarili nila at
ang iba sa panganib na mahawaan ng virus.

1.4

Maliban kung hindi man partikular na isinasaad sa Direktiba, lahat ng Social
Distancing Requirements ng Health Officer Order C19-07e (ang “Stay-Safe-At-Home
Order”) at ang Face Covering Requirements ng Health Officer Order C19-12b (ang
“Face Covering Order”) ay dapat magpatibay at mapatupad.

1.5

Ang Face Coverings ay hindi kailangan gamitin habang kumakain o umiinom sa Maliit
na Panlabas ng Pagtitipon. Ang Face Coverings ay dapat kung hindi man, ay parating
isuot habang sa Maliit na Pagtitipon or sa Maliit na Panlabas ng Pagkain ng Pagtitipon
maliban kung ang Kalahok ay hindi saklaw o exempt sa pagsuot ng Face Covering
under Section 3.g. or h. ng Face Covering Order.

1.6

Ang Maliit na Panlabas ng Pagtitipon ay hindi kasama sa pakikipag-ugnay sa laro o
sport. (katulad ng basketball, football, boxing) o laro na ibinabahagi ang kagamitan
(tulad ng Frisbee, baseball, playing catch) bukod sa mga kasapi ng ibang sambahayan
Itong seksyon ay hindi rin pinahihintulutan sa organized o bumubuo na panglabas na
fitness na klase, ayon sa Appendix C-1 ng Health Officer Order C-19-07e. Kapag ang
mga kalahok sa Maliit na Panlabas ng Pagtitipon ay kasali sa pisikal na aktibidad, ay
pinahihintulutan sa Stay-at-Home Order, katulad ng pagsasayaw, pagtakbo, dapat ay
may 6-na-talampakang distansya sila at umiwas sa pisikal na pakikipag-ugnay sa ibang
tao sa labas ng kanilang sambahayan o living unit.

1.7

Para maiwasan ang pagkalat ng virus at tumulong sa epektibong pakikipag-ugnay sa
pagsubaybay, ang Kalahok ay matibay na hinihikayat na bawasan ang numero ng
Kalahok sa Maliit na Panlabas ng Pagtitipon at panatilihin na ang Kalahok ay huwag
hayaang makihalubilo sa ibang Pagtitipon. Para tumulong sa potensyal na pakikipagugnay sa pagsubaybay na pagsisikap, ang Kalahok ay hinihikayat na maalala kung sino
ang naging kahalubilonila.

1.8

Ang Kalahok at Hosts hanggat maari na huwag magbahagi ng pagkain o inumin o mga
bagay katulad ng mga larong kagamitan , utensils, mga materyales sa pagbasa o
relihiyoso o espirituwal na mga bagay sa mga Kalahok sa labas ng kanilang
sambahayan o living unit. Kapag ang mga bagay ay kritikal na kahalagahan, at
kailangang ibahagi sa kasalukuyang Maliit na Panlabas ng Pagtitipon, ang Kahalok
at Host ay kailangang maging maingat sa bawat oras na ibahagi ang anumang
kagamitan, dapat linisin at i-sanitize ang mga bagay o ang mga kamay ng mga Kalahok
at Hosts kung sino man ang nagpahiram.

1.9

Ang mga Kalahok at Host ay mariing ipinagbabawal ang anumang nakakaengganyo na
kantahan, chanting o pagsisigaw sa Maliit na Panlabas ng Pagtitipon – maging suot o
hindi ang Face Covering – sa dahilang ito ay malaking pagtaas ng panganib ng pagkalat
ng virus sa kasalakuyang aktibidad.
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2. Seksyon 2- Dagdag na Rekisito para sa mga Maliit na Panlabas na Pagtitipon
2.1

Ang isang grupo na binubuo ng mga tao (kabilang ang mga Kalahok at Hosts) mula sa
higit sa isang sambahayan o living unit na nakatira at sumasaklaw ng anim o mas
kaunting tao ay maaring lumahok sa isang Maliit na Panlabas na Pagtitipon. Itong
Direktiba ay naaangkop lamang sa Maliit na Panlabas ng Pagkain ng Pagtitipon na
magaganap sa labas ng mga panlabas na silid ng kainan at sa mga grupo na naglalaman
ng mga miyembro mula sa higit sa isang sambahayan o living unit.

2.2

Ang Maliit na Panlabas ng Pagkain ng Pagtitipon ay dapat ganap na mangyari sa labas
at maaring mangyari sa labas na lugar tulad ng pampublikong parke, bukas na mga
puwang, at ibang lugar kung saan mang pagtitipon ay pinahihintulutan. Ito ay paksa sa
anumang mga panuntunan na ipinagbabawal ang paggamit ng lamesa sa piknik, ihawan
o ibang karaniwang kagamitan. Hanggat maari, ang mga Kalahok ay maaring pumasok
sa gusali para makadaan palabas sa lugar o gumamit ang panloob na mga pasilidad sa
banyo.

2.3

Ang mga Kalahok sa mga ibang sambahayan ay maaring umupo o tumayo na may 6-natalampakang distansya habang kumakain ngunit maisasagawa habang kumakain at
mahigpit na hinihikayat na mayroong 6-na-talampakang distansya sa anumang paraan.

2.4

Ang pagkain, inumin, mga kagamitan o anumang bagay ay hindi dapat ipahiram sa
ibang tao sa labas ng sambahayan or living unit.

3. Seksyon 3-Dagdag na Rekisito para sa mga Maliit na Panlabas na Espesyal na Pagtitipon
3.1

Anumang grupo na binubuo ng mga tao (kasama ang Kalahok at Hosts) mahigit sa isang
sambahayan o living unit na bumubuo ng 12 o mas kaunti ay puwedeng magtitipuntipon sa Maliit na Panlabas na Espesyal na Pagtitipon. Ang mga Kalahok sa labas ng
parehong sambahayan o living unit ay dapat sumunod sa lahat ng Social Distansyang
Protokol. Ang laki ng grupo ay kailangang mabawasan sa naaayong laki ng lugar na
panlabas at ang Kalahok ay may kakayahan na sumunod sa Social Distansyang Protokol
sa lahat ng oras. Halimbawa: kapag ang sakop ng panlabas na espasyo ay
pinahihintulutan lamang ng hindi lalampas sa (10) sampung tao, naaayon na sumunod sa
Social Distansya sa lahat ng oras ng mga pagtitipon, samakatuwid ang maximum na
sukat para sa Maliit na Panlabas na Espesyal na Pagtitipon ay (10) sampung Kalahok
lamang.
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3.2

Ang Kalahok o Hosts sa Maliit na Panlabas na Espesyal na Pagtitipon are hinikayat
(ngunit hindi kailangan) na mapanatiling may lista ng mga Kalahok kung sino ang
pumapayag na boluntaryo na ibigay ang kanilang mga pangalan para tumulong sa
anumang potensyal na hinaharap na pakikipag-ugnay. Anumang listahan ay dapat
itapon pagkatapos ng tatlong linggo.

3.3

Maliit na Panlabas na Espesyal na Pagtitipon ay nararapat na gawin sa labas o outdoors.
Hangga’t maari, ang mga Kalahok ay makapasok sa gusali na may daanan sa panlabas
na lugar o sa paggamit ng panloob na mga pasilidad sa banyo.

3.4

Sunshades, awnings o parehong panlabas na istruktura ay maaring magamit ngunit
ganap na bukas sa lahat ng panig para magbigay ng maximum na bentilasyon.

3.5

Ang mga Kalahok sa labas ng parehong sambahayan o living unit ay dapat manatili ng
may 6-na-talampakang distansya, ang pagsunod ng Social Distansyang Protokol at ang
pagsuot ng Face Covering ayon sa Seksyon 3.g o h ng Face Covering Order.

4. Seksyon 4-Dagdag na Rekisito para sa tiyak na Kalahok ng mga Maliit na Panlabas na
Pagtitipon

4.1

Ang mga Kalahok ay puwedeng bumuo at ang Host na Maliit na Panlabas na Pagtitipon
hanggang sa (12) labindalawa na tao sa kondisyon na meron silang sapat na panlabas na
puwang para payagan ang mga Kalahok na sumunod sa Social Distansyang Protokol.

4.2

Sa pagsunod ng Social Distansyang Protokol, ang mga Host na sakop ng Seksyon 3 ng
Direktiba ay dapat bumuo at magpatupad ng isang plano para sa paglilinis at
pagdidisimpekta ng mga mataas na ibabaw na touch katulad ng sa pag-upo, pintuan, at
ibang karaniwang mataas na ugnay na ibabaw bago magsimula ang pagtitipon.

4.3

Bago magsimula ng pagho-host sa isang Maliit na Panlabas na Pagtitipon, ang Host sa I
ilalim ng Seksyon 3 ng Direktiba ay dapat magsagawa ng panlabas na espasyo para
matugunan ang mga dadalo at sumunod sa Social Distansyang Protokol. Halimbawa:
ang Host ay kailanganin na maghanda ng isang plano para sa ligtas na ingress at engress
mula sa puwang at magdagdag ng mga pisikal na mga marka upang ipakita ang may
6-na-talampakang distansya sa mga lugar ng mga Kalahok na maaring magtipuntipon.
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4.4

Ang mga Hosts sakop ng Seksyon 3 ng Direktiba ay ipinagbabawal ang mga
Kalahok sa pagtitipon sa katapusan ng munting Maliit na Panlabas na Pagtitipon.

4.5

Isang Maliit na Panlabas ng Pagtitipon ay maaring maganap ng Host sa oras
maliban ang Host ay masiguro nya na ang Maliit na Panlabas na Pagtitipon ay
mananatiling hiwalay, sa pamamagitan ng paglagay ng pisikal na harang sa pagitan
ng mga pagtitipon. Kung maraming Maliit na Panlabas na Pagtitipon ay
magaganap sa parehong oras ng Host, ang Host ay dapat ipagbawal ang
pakikihalubilo sa mga Kalahok sa mga iba’t-ibang mga Maliit na Panlabas na
Pagtitipon, Ang tauhan ng Host ay hindi dapat gumalaw sa pagitan o
makihalubilo ng sabay-sabay sa nagaganap na Maliit na Panlabas na Pagtitipon.

4.6

Ang Hosts ayon sa sumasaklaw sa Seksyon 3 ng Direktiba, Hosts na may
pahintulot ng Personnel na lumahok sa sunod-sunod na Maliit na Panlabas na
Pagtitipon sa loob ng sa isang araw ay pinapaalahanan ng pagdami ng potensyal
na makuha ang virus mula sa isang Maliit na Panlabas na Pagtitipon sa ibang
Pagtitipon. Ang Host na nag-aayos o lumalahok sa sunod-sunod sa Maliit na
Panlabas ng Pagtitipon ay dapat isaalang-alang ang mga alituntunin nitong mga
Direktiba:
4.6.1 Ipatupad ang pinakamaigsi na 20 minuto sa pagitan ng pagtitipon habang
ang mga Kalahok ay may ligtas na labasan at maaliwalas na lugar at ang
Host Personnel ay dapat na malinis at ma-sanitize ang lahat ng mataas na
hawakan sa ibabaw at kung hindi man ay ihanda ang lugar para sa susunod
na pagtitipon.
4.6.2 Tiyakin na bago makilahok sa isang sunud-sunod na pagtitipon, ang Tauhan
ng Host ay lubusan na hugasan ang kamay, mag-sanitize, o palitan ang
anumang mga item o damit na nakipag-ugnay sa mga Kalahok o iba't ibang
Tauhan ng Host bago magsimula ang pagtitipon.
4.6.3 Tiyakin na ang Tauhan ng Host ay hindi gumagalaw sa pagitan ng sabaysabay na nagaganap na Maliit na Panlabas na Pagtitipon.
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