HSP
Planong
Pangkalusugan at
Pangkaligtasan

Listahan

Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan Blg. 2020-34 (Eksibit B)
Plano sa Kalusugan at Kaligtasan (inisyu 9/30/2020)
Ang bawat Bahay ng Pagsamba ay kailangang kumpletuhin, i-paskil sa lugar,
at sundin ang Plano sa Kalusugan at Kaligtasan na ito.

Lagyan ng tsek ang lahat ng mga aytem 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 sa anumang tanong o komento tungkol sa
planong ito.)
☐ Ang Bahay ng Pagsamba ay pamilyar at sumusunod sa lahat ng mga kinakailangan
na itinakda sa Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan Blg. 2020-34, makikita sa
http://www.sfdph.org/directives at ang Protokol sa Panlipunang Pagdistansya ay
makikita sa https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07i- Appendix-A.pdf.
☐ Inihanda ng Bahay ng Pagsamba ang pasilidad para sa isang Panloob na Pagtitipon
ng Relihiyon upang matiyak na sapat ang pisikal na distansya sa pagitan ng mga
Tauhan at ng mga Kalahok. Halimbawa, ang Bahay ng Pagsamba ay gumawa ng
plano para sa mga Kalahok na makapasok at lumabas sa panlabas na espasyo
habang pinapanatili ang panlipunang pag-distansya, nagdagdag ng pisikal na
pagmamarka upang ipakita ang 6 na talampakang distansya sa mga lugar na kalahok
ay maaaring nakaupo o nakaupo sa labas ng bahay at lumikha ng reserbasyon ng
sistema upang pamahalaan ang isang 6-na-talampakang layo sa mga lugar na ang
Kalahok ay maaaring nakaupo o nagtitipon, at lumikha ng sistema ng reserbasyon
upang mapamahalaan ang oras ng pagdating at pag-alis ng mga Kalahok.
☐ Ang Bahay ng Pagsamba ay naglagay ng mga karatula sa buong pasilidad na
nagpapaalala sa mga Tauhan at Kalahok ng kanilang mga obligasyon na magsuot ng
Panakip Mukha, panatilihin ang pisikal na distansya, at makibahagi sa tamang
personal na kalinisan.
☐ Ang mga Tauhan ay sinanay sa mga hinihingi ng Protokol sa Panlipunang
Pagdistansya at ng Direktibang ito kabilang na ang mga obligasyon na suriin ang
kanilang sarili at mga Kalahok, panatilihin ang pinahusay na sanitasyon, panukala, at
ipatupad ang pisikal na distansya at ang mga kinakailangan sa Direktiba ng Panakip
Mukha.
☐ Ang Bahay ng Pagsamba ay naglikha at nagpatupad ng isang plano para sa paglilinis
at pag-disimpekta ng mga pang-ibabaw na madalas hawakan tulad ng upuan, mga
pinto, at iba pang mga karaniwang pang-ibabaw na madalas hawakan o mga bagay
bago ng bawat pagtitipon o pagkatapos ng bawat paggamit.
☐ Ang Bahay ng Pagsamba ay nagpatupad ng lahat na mga magagawang
HVAC at mga pagsasanay sa bentilasyon na tinukoy sa Direktiba.
☐ Ang mga pagtitipon ay limitado sa mas mababa ng 25% ng kapasidad ng kwarto
o 100 kabuuang mga tao, naka-iskedyul ng 2 oras o mas mababa, at gawing
mas maikli hangga't maaari.
☐ Anim na talampakan ng pisikal na distansya ang pinananatili sa pagitan ng mga tao
mula sa iba't ibang Sambahayan. Lahat ay nagsusuot ng Panakip Mukha maliban
kung kumain o umiinom o hindi saklaw.

☐ Ang pagkanta, pag-awit, at pagsigaw ay hindi pinapayagan sa mga Panloob na
Pagtitipon ng Relihiyon. Ang mga Bahay-Sambahan ay huwag dapat hikayatin
ang mga Kalahok na kumanta, umawit o sumigaw sa Panloob na Pagtitipon ng
Relihiyon.
☐ Ang mga Kalahok ay hindi pinapayagang magtipon bago o pagkatapos ng
Panloob na Pagtitipon ng Relihiyon.
☐ Kung ang Bahay ng Pagsamba ay nakikibahagi sa pagkakasunod-sunod ng mga
pagtitipon, may sapat na oras sa pagitan ng mga pagtitipon upang makibahagi sa
tamang kalinisan at mga pamamaraan. Kung ang pag-ho-host ng sabay-sabay o pagoverlap ng mga serbisyo, ang Bahay ng Pagsamba ay bumuo at napanatili ang isang
nakasulat na plano alinsunod sa bahagi 4.1.3 ng Direktiba.
Karagdagang mga Hakbang
Paliwanag:

