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Karagdagang Gabay at Mga Madalas Itanong Tungkol sa mga Personal na 
Pagbisita, Sama-samang Pagkain at Mga Panresidenteng Aktibidad para sa 

Mga Pasilidad sa Residensyal na Pangangalaga para sa Nasa Hustong 
Gulang at Nakatatanda sa San Francisco 

NA-UPDATE noong Marso 10, 2021 

Ang sumusunod na gabay ay binuo ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco para 
sa paggamit ng mga lokal na pasilidad, at ipo-post ito sa www.sfcdcp.org/covid19. Puwedeng magbago 
ang pansamantalang gabay na ito kasabay ng pagbabago sa kaalaman, transmisyon sa komunidad, 
pagiging available ng Personal na Pamproteksyong Kagamitan (Personal Protective Equipment, PPE), at 
pagsusuri. 
 

AUDIENCE: Mga administrator ng lahat ng pasilidad na lisensyado ng Departamento ng Mga Serbisyong 
Panlipunan ng California/Dibisyon sa Paglilisensya ng Pangangalaga sa Komunidad sa San Francisco. 
Kasama rito ang: Mga Residensyal na Pasilidad para sa Nasa Hustong Gulang (Adult Residential Facility, 
ARF), Pasilidad sa Residensyal na Pangangalaga para sa Nakatatanda (Residential Care Facility for the 
Elderly, RCFE), Pasilidad sa Residensyal na Pangangalaga (Residential Care Facility) – Patuloy na 
Pangangalaga (Continuing Care), Pasilidad sa Panlipunang Rehabilitasyon (Social Rehabilitation Facility), 
at Pasilidad sa Residensyal na Pangangalaga para sa May Malubhang Sakit (Residential Care Facility for 
the Chronically Ill)  

 

BACKGROUND:  Pakitingnan  ang Estado ng California para sa na-update na gabay tungkol sa 
napakahalagang papel ng pagsusuri para sa COVID-19, mga alituntunin sa pagbisita, pangangailangang 
pigilan at kontrolin ang hawahan, at pagsusuot ng mga pantakip sa mukha sa mga pasilidad ng 
pangangalaga para sa mga nasa hustong gulang at nakatatanda.  

May mas mahihigpit na panuntunan ang San Francisco tungkol sa pagkain nang may mga kasama at 
aktibidad ng mga residente na idinedetalye sa dokumentong ito. Makakakita ng karagdagang 
impormasyon tungkol sa pagpigil at pagkontrol sa COVID-19 sa Mga Madalas Itanong (Frequently Asked 
Questions, FAQs) para sa Mga Residensyal na Pasilidad ng Pangangalaga para sa Mga Nasa Hustong 
Gulang at Nakatatanda na naka-post sa www.sfcdcp.org/covid19. 

Buod ng Mga Pagbabago mula 09/6/2020 

• Inaatasan na ngayon ng gabay sa pagbisita ang mga pasilidad na sumunod sa mga patakaran at 
regulasyon ng Estado ng California. 

• Pinasimple ang mga rekomendasyon para sa pagkain nang may mga kasama (communal dining) 
at aktibidad ng mga residente. 

• Nagdagdag ng link papunta sa Lahat ng Liham ng Impormasyon ng Provider (Provider 
Information Letters, PINs) sa ilalim ng Mga Resource 

Mabilis magbago ang gabay sa pagbisita ng Estado ng California kasabay ng pagbabago ng data 
bilang tugon sa pagtaas ng bilang ng mga pagsusuri at rate ng pagbabakuna.  

http://www.sfcdcp.org/
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-RCFE-FAQ-FINAL-05.01.2020.pdf
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-RCFE-FAQ-FINAL-05.01.2020.pdf
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-RCFE-FAQ-FINAL-05.01.2020.pdf
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care


 

 
Pahina 2 ng 5 

 

Gabay 

 

Mga Bisita at Non-Essential na Tauhan  
 

Mabilis magbago ang gabay sa pagbisita ng Estado ng California kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga 
pagsusuri at rate ng pagbabakuna.  

Inaatasan na ngayon ang mga pasilidad na sumunod sa mga patakaran at regulasyon ng Estado ng California. 

Mula noong Marso 9, 2021, ang napapanahon nang gabay ng Estado ng California ay ang PIN 20-38-ASC. 

 
Ang pag-isolate ay isang seryosong isyu para sa mga nakatatanda. Mahalaga sa kalusugan ng pag-iisip at 
pangangatawan ang pamilya at makabuluhang ugnayan sa iba.  
 
Humikayat at gumawa ng mga paraan para madalas na makausap ng lahat ng residente sa pamamagitan 
ng video call at tawag sa telepono ang mga miyembro ng pamilya, kaibigan, o iba pang tao sa 
pangangalaga. Hangga't maaari, maghanap ng mga paraan para virtual na makaugnayan ang mga mahal sa 
buhay sa pamamagitan ng FaceTime, Zoom, WhatsApp, atbp. (tingnan ang www.sfcdcp.org/safersocial).  

Kung gumagamit ng mga pinagbabahaginang device para sa mga video call, dapat tiyakin ng mga 
pasilidad na mayroong mga nakatakdang hakbang para sa pagkontrol ng impeksiyon. 
 
Maraming pinapahintulutang pagbisita. Sa lahat ng sitwasyon, dapat magpatupad ang mga pasilidad ng 
mga aktibidad para sa pag-iwas sa at pagpapaliit ng panganib, nang sa gayon ay mapaliit ang posibilidad 
na magkahawahan ng COVID-19. 

• Maaaring magkaroon ng mga "kinakailangang" pagbisita kapag may pangangailangan na agaran sa 
kalusugan, nauugnay sa usaping legal, sensitibo sa oras, o iba pang kritikal na pangangailangan.  

• Kasama sa mga “pinapayagang” pagbisita ng mga hindi kinakailangang tauhan sa ilalim ng ilang 
partikular na parameter ang mga sumusunod, na nakaayos ayon sa laki ng panganib:  
o Sasakyan, nananatili sa sasakyan ang bisita. Ang pagbisita na bukas ang bintana sa sitwasyong 

ito ay maaaring mangahulugan na nasa loob o labas ng pasilidad ang residente. Ang pagbisita na 
nakasara ang bintana ay mangangahulugang nasa loob ng pasilidad ang residente sa likod ng 
nakasarang bintana ng pasilidad. 

o Pasilidad, nasa labas ng pasilidad ang bisita at nasa kabilang panig ng bintana ang residente. 
Maaaring isa itong pagbisita na bukas o nakasara ang bintana. 

o Sa labas, personal 
o Indoor, sa espasyong ginagamit din ng ibang tao (communal space) 
o Indoor, sa loob ng kuwarto 

Pinapahintulutan ang mga pasilidad na pansamantalang baguhin ang mga patakaran sa pagbisita ng 
kanilang pasilidad para matiyak na ligtas na maisasagawa ang mga pagbisita.  

 

https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/ASC/PIN%2020-38-ASC.pdf
http://www.sfcdcp.org/safersocial
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Sama-samang Pagkain 
 

Mga pagsasaalang-alang para sa muling pagbabalik sa pagkain nang may mga kasama  
 

• Dahan-dahan itong ibalik. Planuhing magsimula sa dalawa o higit pang shift/seating para sa bawat 
meal para mabigyang-daan ang pagdistansya sa isa't isa at malimitahan ang bilang ng mga tao sa 
sala sa bawat pagkakataon. 

• Bigyan ng mapagpipilian ang mga residente sa kung saan nila gustong kumain, mag-alok ng mga 
bago at ligtas na opsiyon sa silid-kainan pati na rin ng 'grab and go' (kunin ang pagkain at pumunta 
sa ibang lugar) at pagkain sa loob ng kuwarto.  

• Magtalaga ng mga server na maghahain ng pagkain sa mga residente, sa halip na mag-alok ng 
serbisyong tulad sa buffet para sa anumang bahagi ng meal. 

• Dapat na magsuot ng mga mask ang mga tagahain/tauhan sa lahat ng oras. 

• Pag-isipan ang paghihiwalay sa oras ng pagkain ng mga tauhan, para hindi nila alisin ang kanilang 
mga takip sa mukha nang kasabay ng mga residente o iba pang tauhan.  

• Magiging mahalaga ang pagsasanay at pangangasiwa ng tauhan sa tagumpay ng muling pagbubukas 
ng silid-kainan. 

• Ang mga pampalasa, kasama ang asin at paminta, ay dapat na ibigay sa mga indibidwal na pakete o 
bowl kapag hiniling. Wala dapat na supply sa lamesa para sa paggamit ng grupo. 

• Ganap na i-sanitize ang sala bago at matapos ang bawat seating. 

• Ang sinumang may mga sintomas ng COVID-19 o magpopositibo sa COVID-19 ay hindi dapat 
makibahagi sa pagkain nang may mga kasama hanggang sa matapos sila sa kanilang pag-quaratine o 
pag-isolate. 

 
 

Dapat na sundin ng mga residente ang mga sumusunod na pag-iingat: 
 

• Magsuot ng mga mask kapag pumupunta at lumalabas sa silid-kainan. Maaaring tanggalin ng mga 
residente ang kanilang mga mask para kumain.  

• Dapat na maglinis ng mga kamay ang mga residente pagpasok at bago lumabas ng silid-kainan. 
 

Mga Panresidenteng Aktibidad 
 
Maaaring makilahok ang mga residente sa mga aktibidad ng maliit na grupo. Isaalang-alang na bigyang-
priyoridad ang mga aktibidad na nakakatugon sa mga sumusunod na panuntunan sa kaligtasan AT 
sumusuporta sa kalidad ng buhay ng mga pinakamahina, pinakanakabukod na residente na may 
pinakamaliit na kakayahang mag-access ng ibang mapagkukunan ng suporta at aktibidad. 
 

• Ang anumang aktibidad na magagawa sa labas ay dapat na gawin sa labas. 

• Responsable ang mga tauhan sa pagtiyak na ligtas na ipinapatupad ang ligtas na distansiya sa isa't isa, 
pagsuot ng mask, at paglilinis ng kamay.  

• Panatilihin ang inaatas na ratio ng mga tauhan para matiyak ang kaligtasan.  

• Puwedeng magkaroon ng sapat ng bentilasyon ang espasyo, halimbawa, sa pamamagitan ng 
pagbubukas ng mga bintana o pinto. 

• Dapat ay may mga partisyon para panatilihing dumadaloy ang hangin nang direkta mula sa isang 
grupo papunta sa isa pa. Halimbawa, puwedeng gumamit ng kurtina. 
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• Dapat na linisin nang maigi ang espasyo sa pagitan ng paggamit ng bawat grupo. 
 
Kapag pumipili ng mga aktibidad na magaganap sa isang pinagbabahaginang espasyo, isaalang-alang ang 
potensyal ng pagkakaroon ng mga patak mula sa palahingahan (respiratory droplet) o aerosol, at 
subukang gawin ang mga aktibidad na mas mataas ang panganib sa labas. 
 

Mga Madalas Itanong 
 
 

Ano ang dapat gawin ng pasilidad kung may residente, bisita o tauhan na nakumpirmang may 
impeksyon ng COVID-19?  

• Makipag-ugnayan sa Hub para sa Nakatatanda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San 
Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) para sa pagkonsulta at paggabay sa 
Linya ng Telepono ng Senior Sites para sa COVID-19: 628-217-6358 o sa Pangkalahatang Linya ng 
Telepono para sa COVID-19: 415-554-2830 Email: seniorsites@sfdph.org 

• Ihinto ang lahat ng pagbisita at panggrupong aktibidad, kabilang ang sabay-sabay na pagkain; muling 
ipatupad ang ganap na pananatili sa shelter. 

• Makipag-ugnayan sa mga residente, bisita at tauhan: Ibahagi na mayroong kaso pero huwag 
sabihing may sakit o nagpositibo sa test. Panatilihin ang pagiging kumpidensyal ng apektadong tao 
na may COVID-19 ayon sa iniaatas ng Americans with Disabilities Act, Family Education Rights and 
Privacy Act, at malamang na pati ng Batas sa Portability at Pananagutan ng Insurance sa Kalusugan 
(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).  

• Linisin at i-disinfect nang mabuti ang pasilidad, lalo na ang alinmang lugar kung saan nagpunta o 
maaaring nagpunta ang taong iyon. Sumangguni sa seksyong may pamagat na “Cleaning and 
disinfecting your building or facility if someone is sick” (Paglilinis at pag-disinfect ng iyong gusali o 
pasilidad kung mayroong may sakit) sa webpage na Cleaning and Disinfection (Paglilinis at Pag-
disinfect) ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC), sa www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-
facility.html.  

• Makipagtulungan sa SFDPH upang malaman kung kailan maaaring magbukas ulit para sa mga bisita 
ang pasilidad. Tukuyin kung kailan maaaring pumasok ulit ang mga tauhan, at kung anong mga 
karagdagang hakbang ang kinakailangan para sa mga bata at kabataan.  

 

Mga Resource 

Manatiling updated.  Mabilis magbago ang impormasyon.  Makakakita ng mga kapaki-pakinabang na 
resource sa: 

• Gabay ng SFDPH para sa mga provider ng pangangalaga sa bahay, pagbukod (isolation) sa bahay at 
pagbalik sa trabaho, at higit pa: www.sfcdcp.org/covid19 

• Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California 

o Gabay sa Mga Pagtakip ng Mukha mula sa CDPH (6/29/2020) 

o Lahat ng Liham sa Pasilidad (All Facility Letter, AFL) 

• California Department of Social Services 

mailto:seniorsites@sfdph.org
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LNCAFL20.aspx
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o Lahat ng Liham ng Impormasyon ng Provider (Provider Information Letters, PINs) 

• Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC)  

o Pansamantalang Gabay para sa Mga Negosyo at Employer mula sa CDC  

o Pag-iwas sa Pagkalat ng COVID-19 sa Mga Komunidad ng Retirado at Independent na Pasilidad 
sa Pamumuhay (Pansamantang Gabay)  

• Ahensya ng Mga Serbisyong Pantao ng SF: Tulong para sa mga mas nakatatandang nasa hustong 
gulang at taong may mga kapansanan (o tumawag sa 415-355-6700)  

https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19

