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Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan blg. 2020-30b (Eksibit B)
Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasan (inisyu 10/272020)

Ang bawat Tagapagbigay ng Personal na Serbisyo sa Panloob ay kailangang
kumpletuhin, ipaskil sa site, at sundin ang Plano ng Kalusugan at Kaligtasan
na ito.

Lagyan ng tsek ang lahat ng bagay sa ibaba na angkop at maglista ng iba pang kailangang
impormasyon.
Pangalan ng Negosyo:

Pangalan:

Address ng Pasilidad:

Email / telepono:

(Maaari mong kontakin ang taong nakalista sa itaas ng anumang tanong o komento tungkol
sa planong ito.)
☐ Ang Tagapagbigay ng Personal na Serbisyo ay pamilyar sa at sumusunod sa lahat ng
kinakailangang itinakda sa Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan blg. 2020-30b, makikita
sa www.sfdph.org/directives.
☐ Kung kalian possible, mag-alok ng mga serbisyo sa panlabas at panloob upang
mabigyan ang mga kustomer ng pagpipilian at mabawasan na dumami ang tao sa
panloob.
☐ Kumpletuhin ang anumang mga kinakailangang pagbabago sa layout ng negosyo
upang payagang mag-opera ng may tamang panlipunang distansya, kabilang ang
pagtiyak na ang mga kustomer ay palaging hindi bababa sa anim na talampakan mula
sa iba pang mga kustomer at ang mga kustomer ay hindi naghihintay sa anumang
lugar bago ang isang appointment. Ilista ang pinakamataas na numero na maaaring
ligtas na nasa pasilidad sa isang pagkakataon dito:
☐ Siguraduhin na ang tubo ay gumagana at, kung ang pasilidad ay dormante, ang
mga tubo ay tinanggalan ng bara. Tingnan sa sfwater.org/index.aspx?page=1327
para sa kagaragdang mga detalye.
☐ Nirepaso at ipinatupad ang angkop na patnubay tungkol sa bentilasyon para sa
lahat ng mga panloob na espasyo
☐ Idinagdag ang lahat ng kinakailangang COVID-19 na karatula sa pasukan at mga
break room ng mga empleyado.
☐ Kung ang iyong negosyo ay nag-aalok ng mga serbisyo na nangangailangan na alisin
ng mga kustomer ang kanilang Panakip Mukha, magdagdag ng karatula tungkol sa
bentilasyon.
☐ Ipatupad ang patakaran upang matiyak na ang Mga Tauhan ay sumusunod sa mga
kinakailangan sa panlipunang distansya at para limitahin ang bilang ng mga tao sa
negosyo sa isang bigay na oras, ayon sa mga kinakailangan sa Stay-Safer-At-Home
na Kautusan.
☐ Ang mga tauhan, miyembro ng publiko na naghahanap ng mga serbisyo, at lahat ng
iba pang tao ay kailangang magsuot ng Panakip Mukha tulad ng ibinigay sa
Kautusan ng Panakip Mukha at ng Direktibang ito. Ang panakip mukha ay hindi
dapat tinatanggal habang may mga serbisyo.
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☐ Siguraduhin na ang mga tauhan na nagbibigay ng mga serbisyo na maaaring
mangailangan na tanggalin ng kliyente ang kanilang Panakip Mukha ay may sapat na
proteksiyon na kagamitan, kabilang ang mga face shield o goggles. Isiping gamitin
ang mga N95 na mask kapag gumaganap ng mga serbisyo sa mga kliyente na dapat
alisin ang kanilang Panakip Mukha.
☐ Isaalang-alang gamitin ng Tauhan ang mga face shield, goggles, o iba pang
proteksyon ng mata (tingnan sa Bahagi 1.11 ng Apendiks A).
☐ Siguraduhin na ang pang-araw-araw na sintomas ng COVID-19 at exposure
screening ay kumpleto para sa lahat ng Mga Tauhan kung kinakailangan ng
Protokol sa Panlipunang Pag Distansya sa isa’t isa (Apendiks A ng Kautusan ng
Opisyal ng Kalusugan C19-07i) at ang Attachment A-1. Ang Tauhan na
sumagot ng "oo" sa isang tanong ay hindi dapat pumasok sa trabaho. Ang
handout na ito ay makukuha online sa www.sfcdcp.org/screening- handout.
☐ I-screen ang lahat ng mga kustomer at iba pang mga bisita sa araw ng appointment
o serbisyo bago dumating sa pasilidad ayon sa nakabalangkas sa Protokol ng
Panlipunang Pag Distansya sa isa’t isa at ang Attachment A-2. Sinumang tao na
sumasagot ng "oo" sa isang screening na tanong ay kailangang mag-kansela ng
serbisyo o mag-reschedule. Walang bayad sa pagkansela o pag-reschedule sa
sitwasyong iyon. Ang screening handout ng kustomer ay makukuha online sa
www.sfcdcp.org/screeningvisitors.
☐ Ipatupad ang lahat ng mga kinakailangan sa sanitasyon na inilarawan sa Direktibang
ito.
☐ Siguraduhin na ang Mga Tauhan ay may akseso sa mga kagamitan sa
paglilinis upang maaari nilang linisin ang mga pang-ibabaw kung
kinakailangan ng kanilang sarili kapag ang mga kawani ng kustodyal ay hindi
makakatulong.
☐ Laging hinihipong mga ibabaw sa pangkaraniwang mga lugar ay laging linisin at
idisimpekta sa buong araw.
☐ Ang lahat ng mga kasangkapan (tools) at kagamitang ginagamit para sa mga serbisyo
ay kailangang linisin nang wasto sa pagitan ng bawat paggamit ayon sa
nakabalangkas sa Direktiba. Hangga't maaari, pagbawalan ang Mga Tauhan mula sa
pagbabahagi ng kagamitan, at ang anumang ibinabahaging kagamitan ay dapat isanitize ng mabuti sa pagitan ng bawat paggamit.
☐ Suriin at ipatupad ang mga magagamit na opsyon para sa pagpapahintulot sa mga
kustomer na makumpleto ang kanilang paperwork electronically bago dumating at
mag-check-in para sa kanilang mga appointment online.
☐ Hangga't maaari kitain ang mga kustomer sa pamamagitan ng appointment
lamang (at para sa mga salon ng buhok at mga barberya walang walk-ins na
pinapayagan sa ilalim ng kasalukuyang mga gabay ng Estado ng California).
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☐ Huwag payagan ang isang tagapagbigay ng serbisyo na maglingkod sa maramihang
kustomer nang sabay-sabay, at huwag payagan ang maramihang tagapagbigay ng
serbisyo na pagsilbihan ang parehong tao sa parehong oras.
☐ Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay kailangang magsuot ng guwantes sa lawak na
kailangan para sa ilang serbisyo ng Direktiba na ito, at tiyakin na malinis na guwantes
ay ginagamit para sa bawat kustomer.
☐ Kung maaari, alisin o ipagbawal ang paggamit ng mga pang-ibabaw na hindi
maaaring linisin at i-sanitize ng maayos.
☐ Repasuhin at ipatupad ang lahat ng mga industriya-partikular na patnubay sa
Direktiba (Apendiks A, Seksyons 3 hanggang 8).

Karagdagang mga Hakbang
Ipaliwanag:

