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Direktibo ng Opisyal ng Kalusugan No. 2020-14c (Eksibit B)
Planong Kalusugan at Kaligtasan (inisyu 8/5/2020)
Dapat kumpletuhin ng bawat programa sa pangangaalaga ng bata, mag paskil
sa lugar, at sundin ang Planong Pangkalusugan at Kaligtasan.

Markahan ng check ang lahat ng item sa ibaba na naaangkop at ilista ang iba pang
kailangang impormasyon.
Pangalan ng Negosyo/Entity:

Pangalan ng kontak:

Address ng Entidad:

Numero ng Telepono::

(Maaari mong kontakin ang taong nakalista sa itaas kasama ang anumang mga tanong o
komento tungkol sa planong ito.)
☐ Ang negosyo ay pamilyar at sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan na itinakda sa
Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan No. 2020-14c, na makukuha sa
http://www.sfdph.com/directives.
☐ Magtalaga ng COVID-19 na tauhan na tagapag-ugnay. Pangalan ng tagapag-ugnay:
☐ Lahat ng pumapasok sa pasilidad ay sinasala (screened) para sa sintomas o
pagkakalantad sa COVID-19.

☐ Sinabihan ang mga magulang na panatilihing nasa bahay ang mga bata kapag may
sakit.
☐ Ang mga patakaran ng Sick Leave ay sumosuporta sa mga tauhan na manatili sa
bahay kapag may sakit.
☐ Nililimitahan ang mga di-mahahalagang bisita, pati na ang mga boluntaryo.

☐ Ang sukat ng pangkat ay limitado sa 12 bata o sa pinakamataas na bilang ng mga
batang pinahihintulutan ng lisensya ng childcare, alinman ang mas mababa.
☐ Ang mga tauhan ay itinalaga sa isang pangkat at nagtatrabaho lamang sa pangkat na
iyon.
☐ Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pangkat ay nililimita sa pinakamababa
hangga’t maaari.
☐ Ang bawat pangkat ay nasa isang hiwalay na kuwarto o espasyo o isang solidong dipermeable, partisyon na pwedeng linisin na nagpapalawak mula sa sahig at hindi
bababa sa 8 talampakan pataas na naghihiwalay sa mga pangkat.
☐ Ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga nasa edad ay pinapanatili hangga't
maaari.
☐ Ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga bata ay hinihikayat ng nararapat, at
balanse sa pag-unlad at socio-emosyonal na pangangailangan ng grupo ng mga
kaedad.
☐ Sa oras ng siesta (naptime), ang mga mat o crib ng mga bata ay inilagay sa pinakamalayo hangga 't maaari, para ang kanilang mga ulo ay hindi bababa sa 6 talampakan
ang layo.
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☐ Ang lahat ng nasa edad at mga bata na 10 taon pataas ay nagsusuot ng panakip
mukha maliban sa pagkain at pag-inom o kung hindi man kasali.
☐ Ang mga bata 2-9 taon ay hinihikayat na magsuot ng panakip mukha sa lawak ng mga
sumusunod na oras:
•
•
•

Sa mga aktibidad ng grupo o oras kung kailan ang mga bata ay hindi makapag
pisikal na distansya, lalo na sa loob;
Kung saan maaaring makaharap ng mga bata ang mga tauhan at bata mula sa
ibang pangkat; at
Kung magkasakit ang isang bata pagkatapos ng pagdating at naghihintay ng
sundo (at hindi tulog)

☐ Ang panakip mukha ay hindi inilagay sa mga bata sa ilalim ng 2 taong gulang o mga
batang may dokumentadong medikal o contraindications pag-uugali sa panakip
mukha.
☐ Ang panakip mukha ay hindi sinusuot habang nagsi-siesta.

☐ Ang hand sanitizer ay inilalagay sa hindi maaabot ng mga batang musmos.
☐ Ang mga aktibidad ay ginagawa sa labas hangga’t posibleng maaari.

☐ Maabot ang labis na bentilasyon sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana
(kapag ligtas na gawin ito) at/o pag-aayos mekanikal na bentilasyon upang i-maximize
ang sariwang (panlabas) hangin bentilasyon, bilang naaangkop.
☐ Ang pagbabahagi ng mga supply at de-kalidad na materyal ay limitado sa lawak ng
posibilidad.
☐ Ang mga madalas na nahahawakang pang-ibabaw, mga laruan at iba pang bagay ay
nalinis at palaging nadidisempekto.
☐ Ang pakikipag-ugnayan ng mga tauhan sa mga pamilya sa drop-off at pick-up ay
limitado hangga't maaari.
☐ Ang mga bata at mga tauhan ay naghuhugas ng kanilang mga kamay o gumagamit
ng hand sanitizer sa pagpasok sa pasilidad, bago ng siesta, at kaagad bago at
pagkatapos kumain.
☐ Walang pagkantang bilang grupo, lalo na sa looban.
☐ Walang mga field trip.

☐ May mga protokol na itinatag sa kaganapan na ang isang bata o miyembro ng tauhan
ay may sintomas ng COVID-19, malapit na nakipag-ugnayan sa isang tao na may
COVID-19, o ay napagalamang (diagnosed) may COVID-19.

HSP
Health and Safety
Plan

Listahan

Direktibo ng Opisyal ng Kalusugan No. 2020-14c (Eksibit B)
Planong Kalusugan at Kaligtasan (inisyu 8/5/2020)
Dapat kumpletuhin ng bawat programa sa pangangaalaga ng bata, mag paskil
sa lugar, at sundin ang Planong Pangkalusugan at Kaligtasan.

Karagdagang mga Panukala
Ipaliwanag:

