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Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan No. 2020-17 (Eksibit B)
Plano sa Kalusugan at Kaligtasnan (inisyu 6/13/2020)

Listahan
Ang bawat Tindahan na Negosyo ay dapat kumumpleto, pumaskil sa site,
at sumunod sa Plano ng Kalusugan at Kaligtasan na ito.
Markahan ang lahat ng mga item sa ibaba na nalalapat at ilista ang iba pang
kinakailangan na impormasyon.
Pangalan ng Negosyo/Entidad:

Pangalan:

Address ng Pasilidad:

Email/Telepono:

(Maaari kayong makipag-ugnayan sa taong nakalista sa itaas para sa anumang
mga katanungan o komento tungkol sa protokol na ito.)

Checklist (Listahan ng mga
Gawain)
☐ Pamilyar ang negosyo at sumusunod ito sa lahat ng kinakailangan na itinalaga ng
Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan Blg. 2020-17, na makikita sa
http://www.sfdph.org/directives.
☐ Ikinumpleto ang pagbabago sa layout para siguraduhing posible ang social
distancing (pagdistansya sa isa’t isa) sa tindahan, kasama ang pag-adjust ng maximum
na kapasidad nang hindi lalampas ng 50%.
☐ Kailangang sumunod ang mga tauhan sa Order para sa PanakipMukha.
☐ Nagtatag ng mga takdang lugar/pilahan na mayroong marka sa sahig
bilang palatandaan ng 6-na-talampakan distansya para sa mga parokyano.
☐ Paalalahanan ang mga kostumer na dapat nilang sundin ang Order para
sa Panakip-Mukha.
☐ Nagtatag at nagpatupad ng polisiya para sa ligtas na pagsosoli ng mga
paninda.
☐ Bigyan ng akses sa hand sanitizer sa mga
kostumer.
☐ Karagdagang karatula para sa paggamit ng hand sanitizer or paghawak ng
paninda.
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☐ Dalasan ang pagdisimpekta ng mga paninda at iba pang madadalas na
hawakan na paibabawan, na maaaring linisin nang ligtas.

☐ Tinanggal ang lahat ng self-serve na mga sampol sa loob ng
tindahan.
☐ Sarado o madalas na nililinis at dinidisimpekta ang mga
banyo.
☐ Sinanay ang mga Tauhan na sumunod sa rekesito sa paglilinis at pagdistansya
sa isa’t isa.

Mga karagdagang
hakbang:
Ipaliwanag
:

