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 Sheet ng Mga Tip: Mga Mas Ligtas na Pagdiriwang ng Holiday sa 
Panahon ng Pandemya ng COVID-19 

Na-update noong marzo 19, 2021 

Ang Sheet ng Mga Tip na ito ay binuo ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco 
(San Francisco Department of Public Health, SFDPH) para sa lokal na paggamit. Ipo-post ito sa 
sfcdcp.org/safersocial. 

Buod ng Mga Pagbabago mula sa Bersyon noong 1/6/2021:  

• Habang nababawasan ang transmisyon ng COVID-19, unti-unting magbubukas ang ating 
ekonomiya at daragdagan na ang mga pinapahintulutang aktibidad. Sumangguni sa mga na-
update na paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad ng Negosyo para sa 
“Mga Pagtitipon” (Business Capacity and Activities Table for Gatherings, BCAT) 
(www.sfcdcp.org/covid19). 

• May mga available na bakuna laban sa COVID-19 na napakaepektibo sa pag-iwas sa malubhang 
sakit, pagpapaospital, at pagkamatay dahil sa COVID-19. Lubos naming hinihikayat ang lahat na 
magpabakuna (alamin kung paano sa www.sf.gov/covidvax).  

• Kung nagpabakuna ka na laban sa COVID-19, magbasa pa tungkol sa mga mas ligtas na 
pakikisalamuha sa iba sa www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine at tungkol sa kung kailangan mo bang 
mag-quarantine sa www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. 

AUDIENCE: Mga miyembro ng pangkalahatang publiko na nagdiriwang ng mga holiday.  

BACKGROUND: Ang mga indibidwal, pamilya na may iba't ibang pananampalataya, at komunidad ay 
may mga kinaugalian at kinikilala nang tradisyon para sa iba't ibang holiday. Dahil nagtitipon sa 
karamihan sa mga aktibidad tuwing holiday, gustong suportahan ng Lungsod ng San Francisco ang ating 
mga residente sa pagdiriwang ng mga mas ligtas na holiday para mapaliit ang posibilidad na 
magkahawahan ng COVID-19 [magbasa pa sa sfcdcp.org/safersocial]. Nagbibigay ang sheet ng mga tip 
na ito ng impormasyong makakatulong sa iyong gumawa ng mga pasya nang may kabatiran. 

Mga Mas Ligtas na Pagdiriwang ng Holiday sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19  

• Sundin ang pinakamahuhusay na kagawian sa mga ligtas na pagdiriwang ng holiday na 
nakabalangkas sa Mga Tip sa Holiday ng Mga Center para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit 
(Centers for Disease Control and Prevention, CDC) at mga alituntunin ng Departamento ng 
Pampublikong Kalusugan ng California (California Department of Public Health, CDPH) sa Mga 
Holiday at ang COVID-19. 

• Tandaang mas ligtas outdoors. Mas malaki ang posibilidad na magkahawahan ng COVID-19 sa 
indoors. 

• Umiwas sa mga hindi awtorisadong street fair, karnabal, fiesta, o block party. Matutukoy mo 
ang mga awtorisadong event sa pamamagitan ng paghahanap ng mga posting ng mga permit at 
Mga Plano sa Kalusugan at Kaligtasan. Kahit sa mga awtorisadong event, ipapatupad ang mga 
panuntunan para sa social distancing at pagsusuot ng mask. 

• Pakikihalubilo sa mga pagtitipon. Kung may ilang pagtitipon na gaganapin sa isang lugar nang 
sabay-sabay, lalaki ang posibilidad ng hawahan kapag nagpalipat-lipat ng grupo. 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
http://www.sfcdcp.org/covid19
http://www.sf.gov/covidvax
http://www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine
http://www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/#1591382935278-cf88199c-5393
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays/winter.html
https://covid19.ca.gov/holidays/
https://covid19.ca.gov/holidays/
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• Mga Programa sa Childcare/Oras Pagkatapos ng Oras ng Paaralan: Ang mga programa sa 
Childcare at Oras Pagkatapos ng Paaralan ay puwedeng mag-host ng mga aktibidad na pang-
holiday habang nasa kanilang regular na nakaiskedyul na programa ang kabataan, kasama ng 
kanilang hindi nagbabagong cohort na may 14 teenager at 2 nasa hustong gulang.  Tingnan ang 
pinakabagong gabay sa Childcare at Pagkatapos ng Oras sa Paaralan dito: 
http://www.sfcdcp.org/covidschoolschildcare 

Palaging Gumawa ng Mga Hakbang para Maprotektahan ang Sarili 

Anumang paraan ang piliin mo para ipagdiwang ang holiday, mahalagang tandaan ang mga sumusunod:  

• Tingnan ang mga na-update nang paghihigpit sa Talahanayan ng Kapasidad at Mga Aktibidad 
ng Negosyo para sa “Mga Pagtitipon” sa (www.sfcdcp.org/covid19). 

• Mga Pantakip ng Mukha: Magsuot ng pantakip ng mukha na gawa sa tela na maayos na 
nakakatakip sa ilong at bibig para mapigilan ang pagkalat ng sakit kapag nasa labas ka ng iyong 
bahay at kapag may mga kasama kang hindi miyembro ng iyong sambahayan.  

• Dumistansya sa Isa't Isa: Magpanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo (tatlo o higit 
pang hakbang ng nasa hustong gulang) mula sa lahat ng iba pang tao na hindi miyembro ng 
iyong sambahayan, lalo na kapag nagsasalita, kumakain, o umiinom.  

• Mas ligtas sa mga labas: Umiwas sa mga saradong espasyo, lalo na sa mga nasa loob. 

• Maayos na Hygiene: Madalas na maghugas o mag-sanitize ng iyong mga kamay.  Regular na 
linisin ang mga bagay na madalas hawakan.  

• Bawasan ang Pakikihalubilo: Lubos na limitahan ang pakikihalubilo sa pagitan ng magkakaibang 
sambahayan.  

• Manatili sa Bahay Kung Mayroon Kang Sakit o Kung Ikaw Ay Kablang sa Grupong May Mataas na 
Posibilidad na Magkasakit: Kung may sakit ka, o kung nagkaroon ka ng kontak sa isang taong na-
diagnose na may COVID-19 o may mga sintomas ng COVID-19, magpa-test at manatili sa bahay at 
huwag lumapit sa iba. Lubos na hinihikayat na manatili sa bahay ang mga taong may mas mataas 
na posibilidad na magkaroon ng malalang karamdaman o mamatay mula sa COVID-19 (gaya ng 
mga nakatatanda, taong may mga pabalik-balik na medikal na kundisyon). 

Pagbibiyahe sa Holiday  

Ang pinakaligtas na paraan para maipagdiwang ang mga holiday ay maglaan ng oras sa mga tao na 
kasama sa parehong sambahayan o magdiwang sa virtual na paraan. Dinaragdagan ng pagbibiyahe ang 
tiyansang makakuha at magkalat ng COVID-19. Ang pananatili sa bahay ay ang pinakamagandang paraan 
para maprotektahan ang iyong sarili at ang iba.  

Kung kailangan mong magbiyahe, alamin ang mga magiging panganib. Gamitin ang impormasyon mula 
sa mga sumusunod na webpage para makapagpasya kung dapat bang bumiyahe: 

• San Francisco: COVID Travel Advisory (San Francisco: Payo sa Pagbibiyahe para sa COVID) 
kasama ang kung kailan dapat mag-quarantine kapag nakabalik na mula sa pagbibiyahe o 
pagkatapos tumuloy sa bahay mo ang mga bisita 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
http://www.sfcdcp.org/covidschoolschildcare
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/#1588012100254-b6cd0a12-63b8
http://www.sfcdcp.org/vulnerable
http://www.sfcdcp.org/vulnerable
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-Travel-Advisory.pdf


   
 

Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco 
Na-update noong 4/2/2021 sfcdcp.org/safersocial Pahina 3 sa 4 

• San Francisco: Guidance on Travel During the COVID-19 Pandemic (San Francisco: Gabay sa 
Pagbibiyahe Sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19) kabilang ang mga tip para sa pananatili sa 
mga matutuluyang pasilidad  

• CDC Know Your Travel Risk (Alamin ang Iyong Panganib sa Pagbibiyahe mula sa Sentro para sa 
Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit o CDC) 

• CDC Know When to Delay Your Travel to Avoid Spreading COVID-19 (Alamin Kung Kailan Dapat 
Ipagpaliban ang Iyong Pagbibiyahe para Maiwasan ang Pagkalat ng COVID-19 mula sa Sentro 
para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit o CDC) 

• Kung nagpabakuna ka na laban sa COVID-19, magbasa pa tungkol sa kung kailangan mo pang 
mag-quarantine sa  www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination 

Mga Panrelihiyon at Pagdiriwang na Pagtitipon para sa Mga Holiday 

Tingnan ang Talahanayan ng Kapasidad at Mga Aktibidad ng Negosyo (Business Capacity and Activities 
Table, BCAT) para sa mga kasalukuyang paghihigpit. 

Hangga't hindi pa nababakunahan ang marami sa atin, ang pinakaligtas na paraan para dumalo sa mga 
panrelihiyon at pangkulturang pagtitipon para sa mga holiday ay ang magdiwang sa virtual na paraan. 
Kung magpapasya kang pumunta sa isang outdoor o indoor na panrelihiyong seremonya, tasahin ang 
panganib at sundin ang mga panuntunang nakabalangkas sa Dokumento ng Pagtitipon.  

Mga Attraction Tuwing Holiday: Mga photo event, Drive para sa Mga Laruan, 
Damit, o Pagkain, o Giveaway 

Kung pinag-iisipan mong magpakuha ng litrato gaya ng bumisita kay Santa o sa Easter Bunny sa isang 
lugar na tulad ng mall o mas maliit na lugar, isaalang-alang ang mga sumusunod: 

• Kailangang magsuot ng face mask sa bibig at ilong ang lahat ng may edad na 2 taon pataas, 
kasama ang mga tauhan. Kung hindi maayos na makakapagsuot ng panakip sa mukha ang bata 
sa ilong at bibig, hindi dapat sumali ang bata sa aktibidad na ito. 

o Bagama't nakakatuksong mag-alis ng takip sa mukha kapag kumukuha ng litrato, dapat 
itong isuot sa lahat ng pagkakataon.  

• Magpanatili ng hindi bababa sa anim na talampakang distansya mula sa mga bisita at tauhan. 

• Planuhin ang iyong pagbisita; tumawag nang maaga o magpa-appointment online para 
maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao sa site. 

• Dumating sa iyong naka-schedule na appointment, at umalis sa lugar pagkatapos ng iyong 
nakatalagang oras ng pagbisita; iwasan ang hindi kinakailangang pananatili. 

• Sa pagpapasya kung pupunta sa isang indoor na session ng pagpapakuha ng litrato, isipin ang 
panganib ng pananatili indoors o sa mga kulob na lugar sa panahon ng Pandemya ng COVID-19 

Kung pinaplano ng iyong organisasyon na mag-host ng kawanggawa para mangolekta o mamigay ng 
laruan, damit, o pagkain para tulungan ang mga nangangailangang indibidwal at pamilya, kakailangan 
ninyong organisahin ang inyong event sa ibang paraan para mapanatiling ligtas ang ating komunidad. 

• Ang lahat ng kawanggawa para mangolekta at mamigay ay dapat i-host sa labas. 

• Huwag magsilbi ng mga pagkain o inumin sa mga kalahok. 

• Kung magkakaroon ng pila, tiyaking may 6 na talampakang pagitan sa mga kawani at dadalo. 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
http://www.sfcdcp.org/travel
http://www.sfcdcp.org/travel
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/when-to-delay-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/when-to-delay-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/when-to-delay-travel.html
http://www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID-19-Guidance-Indoor-Risk.pdf
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• Tiyaking magsusuot ang mga tao ng mga mask sa lahat ng pagkakataon. 

• Huwag hikayatin ang pagtitipon-tipon ng mga indibiduwal at pamilya pagkatapos kunin ang 
kanilang mga regalo. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga magalang na paalalang “umuwi at 
magpahinga!” 

• Ang mga pupuntang pamilya o indibidwal para kumuha ng regalo ay dapat sa pamamagitan lang ng 
appointment, mag-iskedyul ng hindi hihigit sa 1 indibidwal o pamilya sa isang pagkakataon na 
pupunta at kukuha ng kanilang mga regalo o mga item para maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tao. 

Mga Resource   

• Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (SFDPH)  

o sfcdcp.org/covid19 

o CA Notify – isa pang paraan para mapigilan ang hawahan 

o sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco 

o http://www.sfcdcp.org/travel 

o www.sfcdcp.org/safersocial 

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

o Holiday celebrations and gatherings (Mga pagdiriwang at pagtitipon para sa holiday) 

o Hosting Gatherings or Cook-Outs (Pag-host ng Mga Pagtitipon o Cook-Out) 

o When and how to wash your hands (Kailan at paano maghuhugas ng iyong mga kamay) 

 
 

http://www.sfcdcp.org/safersocial
https://www.sfcdcp.org/covid19
https://canotify.ca.gov/
https://sf.gov/covid-19-vaccine-san-francisco
http://www.sfcdcp.org/travel
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/#1591382935278-cf88199c-5393
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#holiday-celebrations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html#holiday-celebrations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html#gatherings
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/personal-social-activities.html#gatherings
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

