This document has been updated; translations are in progress
本文檔已更新；翻譯正在進行中
Ang dokumentong ito ay na-update; isinasagawa ang mga pagsasalin
Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan Blg.
2020- ha sido actualizado; las traducciones están en curso
Este documento
Этот документ обновлен; переводы в процессе
28
(Eksibit
B)
Planong
Pangkalusugan
at
Planong
ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠ
ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ
ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎ
ﻣﻠرﺟﺗﺎ
م م ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ﯾدﺣث ھذ ھذ ھذ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ﯾوﻟﻘﺛﺔ ؛ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ ﻣﻠرﺟﺗﺎ
Pangkalusugan
at ﯾﻣﻠﻘدﺗﺎPangkaligtasan
(inisyu
9/14/2020)
Pangkaligtasan
Tài liệu này đã được cập nhật; bản dịch đang được tiến hành

HSP
Listahan

Bawat Drive-In na Nag-aanyaya na Magtipon ay dapat kumpletuhin, mag
paskil sa lugar at sa online, at sundin itong Planong Pangkalusugan at
Pangkaligtasan.

Markahan ang lahat na nadarapat at ilista ang iba pang impormasyon.
Pangalan ng Negosyos/Entidad:
Pangalan ng Kontak:
Address ng Pasilidad:

Email / Telepono:

(Pwede kayong makipag-ugnayan sa tao na nakalista sa itaas kung may mga tanon g omga
kumento tungkol sa planong ito.)
☐ Naging pamilyar at nakumpleto na ang lahat ng mga kailangan sa Direktiba ng
Opisyal ng Kalusugan Blg. 2020-28, makukuha sa: http://www.sfdph.org/directives.
☐ Nakumpleto ang anumang kinakailangang pagsasaayos ng Drive-In na Pagtitipon
para payagan ang tamang pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao kasama na
ang tamang distansya para sa emerhensiya na daanan pagpasok, at paglabas.
☐ Nakakuha ng kinakailangang mga permiso na kailangan sa Drive-In na Pagtitipon.
☐ Nakumpleto na pagsusuri sa kaligtasan sa kuryente at ipinatupad ang lahat na
kailangan sa mga pag iingat.
☐ Nag -buo ng plano para siguraduhin ang Tauhan at mga kalahok ay sumunod sa
pagpapanatili ng pagitan mula sa kapwa-tao at limitahan ang bilang ng mga
sasakyan sa Drive-In na Pagtitipon sa binigay na oras, katugon sa mga
kinakailangan sa Direktiba at Utos na Manatiling-Ligtas-sa-Bahay.
☐ Mga kalahok ay kinakailangang manatili sa kanilang mga sasakyan sa lahat ng oras
maliban kung kailangan gamitin ang palikuran at sa panahon ng emerhensiya.
Anumang mga konsesyon na nilalako o binebenta ay isasagawa sa malayo at
ihahatid sa bawat sasakyan.
☐ Kinakailangan ang mga kostumer ay mag suot ng panakip-mukha o alternatibong
panakip-mukha sa lahat ng oras maliban kung nakaupo sa saksakyan na nakasara
ang mga bintana. Ang mga Tauhan ay kinakailangang mag suot ng mga PanakipMukha sa ibinigay na Kautosan ng Panakip-Mukha.
☐ Sinisiguro sa araw-araw na ang COVID-19 sintomas na sariling-pagpapatunay ay
kumpleto ng lahat ng tauhan na kailangan ng Protokol sa Pagpapanatili ng Pagitan
mula sa Kapwa-tao.
☐ Ibinigay na mga istasyon sa paghuhugas ng kamay o sanitizer sa kamay sa pasukan
ng Panlabas na Gym at maginhawang mga lokasyon sa buong Panlabas na Gym
na lugar.
☐ Ipinatupad ang lahat ng mga kailangan sa paglilinis na naglalarawan sa Direktiba
2020-28 at Protokol sa Pagpapanatili ng Pagitan mula sa Kapwa-tao.
☐ Ang mga Tauhan ay may pagkukunan ng mga gamit sa paglilinis para sila ay
makapaglinis ng mga ibabaw na kinakailangan.
☐ Laging hinihipo na mga ibabaw sa palikuran o ibang pangkaraniwang mga lugar ay
laging linis at dinisimpekta sa buong araw o pagdaraos.
☐ Nakapaskil na karatula na nagpapaalaala sa mga kostumer ng kanilang mga
obligasyon na panatiliin ang pagitan mula sa kapwa-tao, palaging magsuot ng
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