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Este documento ha sido actualizado; las traducciones están en curso
Ang
bawat
Pasilidad ng Opisina ay dapat kumpletuhin, mag-paskil sa site, at
Listahan
Этот
документ обновлен; переводы в процессе
sundin ang Plano sa Kalusugan at
Kaligtasan.
ﺗم ﺗﺣدﯾث ھذه اﻟوﺛﯾﻘﺔ ؛ اﻟﺗرﺟﻣﺎت ﻗﯾداﻟﺗﻘدم
Markahan lahat ng item sa ibaba na nalalapat at ilista ang iba pang impormasyon na
Tài liệu này đã được cập nhật; bản dịch đang được tiến hành
kinakailangan.
Pangalan ng Negosyo / Entidad:

Pangalan:

Address ng Pasilidad:

Telepono:

(Maaari kang makipag-ugnay sa taong nakalista sa itaas sa anumang mga katanungan o
komento tungkol sa plano na ito.)
☐ Ang Pasilidad ng Opisina ay pamilyar at sumusunod sa lahat ng mga rekisito na
nakasaad sa Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan No. 2020-18, at makikita sa
http://www.sfdph.org/directives.
☐ Nakumpleto ang anumang kinakailangang pag-aayos sa pagkakaayos ng Pasilidad ng
Opisina para payagan ang tamang pagsunod sa social distancing.
☐ Ang daluyang tubo ay gumagana, at kung ang Pasilidad ng Opisina ay hindi
nagagamit, ang mga tubo ay nai-flush.
☐ Nakumpleto ang anumang kinakailangang mga pagpapabuti sa bentilasyon ng
Pasilidad ng Opisina.
☐ Bumuo ng isang plano para matiyak na ang mga Tauhan ay sumusunod sa mga
rekisito ng social distancing at para malimitahan ang bilang ng mga tao sa Pasilidad
ng Opisina sa bawat oras, naaayon sa mga rekisito sa Stay-Safe-at-Home-Order.
☐ Ang nabagong mga patakaran para sa paggamit ng mga elevator at hadan, kabilang
ang paglalagay ng abiso tungkol sa anumang naaangkop na mga limitasyon sa
paggamit ng mga elevator.
☐ Ang mga tauhan at mga miyembro ng publiko na pumapasok sa Pasilidad ng Opisina
ay kinakailangan na magsuot ng Panakip-Mukha tulad ng ibinigay sa Kautusan ng
Pagtatakip ng Mukha.
☐ Binuo at ipinatupad ng isang plano at ipatupad ang pang-araw-araw na sariling
pagpapatunay sa mga sintomas ng COVID-19 para sa lahat ng Tauhan tulad ng
hinihiling ng Protokol sa Social Distancing.
☐ Binuo at ipinatupad ng isang plano at ipinatupad ang mga kinakailangan sa kalinisan
(sanitization).
☐ Ang mga tauhan ay nakakakuha ng gamit sa paglilinis para malinis nila ang mga
pang-ibabaw ng gamit para sa sarili kapag wala ang mga tauhan na tagapangalaga
ng kalinisan.
☐ Ang mga pang-ibabaw na madalas nahahawakan sa mga karaniwang lugar ay nalinis
at dinidisimpekta palagi sa buong araw.
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Karagdagang Rekisito na Naaangkop sa “Non-Essential” na Negosyo:

☐ Inayos ang panuntunan ng pinakamaraming pwedeng gumamit batay sa laki ng
pasilidad para malimitahan ang bilang ng mga tao (kabilang ang Tauhan at mga
miyembro ng publiko) sa Pasilidad ng Opisina.
Karagdagang Mga Panukala
Ipaliwanag:

