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Mga Madalas Itanong: Pangkalahatang Bentilasyon 
Huling na-update noong Marso 10, 2021 

 
Ang mga sumusunod na Mga Madalas Itanong (Frequently Asked Questions, FAQ) ay binuo ng 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco para gamitin ng mga lokal na pasilidad at 
ipo-post ito sa https://www.sfcdcp.org/covid-ventilation. Posibleng magbago ang impormasyong ito 
kasabay ng pagbabago ng kaalaman, transmisyon sa komunidad, availability ng Personal na Kagamitang 
Pamproteksyon (Personal Protective Equipment, PPE), pagsusuri, at availability ng mga bakuna.  
 
AUDIENCE: Mga organisasyon na hindi nauugnay sa pangangalagang pangkalusugan (kabilang ang mga 
negosyo, kumpanya, opisina, paaralan, relihiyosong grupo at katulad na organisasyon). Kailangang 
humingi ng gabay ang mga tauhan sa pangangalagang pangkalusugan at ang mga unang tagaresponde 
sa kanilang mga grupo para sa pagkontrol ng impeksyon at kaligtasan at kalusugan, dahil may mga 
partikular na panganib o mapanganib na aktibidad na makokontrol ng mga system para sa bentilasyon. 
Makakakita ng karagdagang impormasyon para sa mga organisasyon sa pangangalagang pangkalusugan 
sa www.sfcdcp.org/covid19hcp sa ilalim ng Mga Pagkakalantad na may kaugnayan sa Pangangalagang 
Pangkalusugan.  
 

Mga Madalas Itanong 
1. Kumusta SF-DPH. Ipinarating sa akin ang impormasyon na mayroon nang mga binuong 
teknolohiya para sa pagdadala ng hangin na walang halong sakit na ginagamit sa mga ospital sa loob ng 
ilang dekada na. ............................................................................................................................................... 2 

Mayroon bang anumang regulasyon, tagapagsiyasat, sertipikasyon, atbp. ang SF-DPH hinggil sa 
paggamit ng: .................................................................................................................................................... 2 

Sa pamamagitan ng maaayos na kombinasyon ng mga pagsasaayos na ito, maaaring madagdagan ang 
ligtas na kapasidad sa indoors. Sino ang responsable rito? Ano na ang ginagawa sa San Francisco? ....... 2 

2. Nabasa ko, na sa mga pagsukat ng carbon dioxide, matutukoy kung may panganib ng transmisyon 
ng COVID sa isang gusali. Ano ang iyong opinyon tungkol dito?................................................................... 3 

3. Isa kaming opisina ng isang Real estate na kumpanya sa SF. Inookupa namin ang isang palapag ng 
gusali. Wala kaming bisita maliban sa taong naghahatid ng sulat o ang paminsan-minsang office depot 
delivery. Kailangan ba naming ipaskil ang poster na ito? Kailangan ng access ng tao para makapasok sa 
aming opisina, kaya hindi basta-bastang makakapasok ang sinuman nang walang appointment. ............ 4 

4. Kung ang aking negosyo para sa mga personal na serbisyo ay nagbibigay ng mga serbisyo sa mga 
customer na inaalis ang kanilang mga takip sa mukha at ibinibigay ko ang mga serbisyong iyon sa isang 
hiwalay na kuwarto o lugar na may kurtina, dapat ba akong gumamit ng Portable Air Cleaner (PAC) sa 
bawat lugar? .................................................................................................................................................... 4 

5. Nakatira ako sa isang malaking gusaling apartment na may 42 yunit. Ang tanong ko ay dapat bang 
nakabukas ang mga bintana at pintuan sa hallway para magkaroon ng bentilasyon sa mga hallway para 
ma-minimize ang pagkaipon ng COVID sa hangin?........................................................................................ 5 

6. Kung ang aking restaurant, gym, o pampersonal na serbisyong negosyo ay may maraming kuwarto 
o saradong lugar, pero ang bentilasyon na mayroon lang ako ay buksan ang aking pintuan sa harapan, 
sapat ba ito para matugunan ang mga iniaatas ng Utos sa Kalusugan? ....................................................... 5 

7. Kung ang aking negosyo ay mayroong mga pintuan na nagbubukas sa isa pang lugar sa loob, pero 
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hindi sa sariwang hangin sa labas, natutugunan ba noon ang kinakailangan na buksan ang mga pintuan 
at bintana? Paano kung nasa isang mall o gym ang lugar? ........................................................................... 5 

8. Paggamit ng heat function ng aming HVAC system sa mga araw na malamig ang temperatura sa 
labas.  May mga nabasa kaming ulat na kapag pinainit ang indoor na hangin, mas madaling kumakalat 
ang virus. Ang payo ba ninyo ay huwag gamitin ang heater sa malamig na panahon, at magsuot na lang 
ng sapat na damit para hindi lamigin?............................................................................................................ 6 

9. Paano naman ang sirkulasyon ng hangin - sa mga buwan na mainit ang panahon ay ino-on namin 
ang AC para i-filter ang hangin. Pero sa malamig na panahon, iiwan ba namin itong naka-off o io-on 
namin ang simple fan na function nang walang cooling o heating? ............................................................. 6 

10. Paano naman ang ultraviolet light (UV) para sa pag-disinfect ng hangin? .......................................... 6 

Mga Resource .................................................................................................................................................. 7 

 

1. Kumusta SF-DPH. Ipinarating sa akin ang impormasyon na mayroon nang mga binuong 
teknolohiya para sa pagdadala ng hangin na walang halong sakit na ginagamit sa mga 
ospital sa loob ng ilang dekada na. 

Mayroon bang anumang regulasyon, tagapagsiyasat, sertipikasyon, atbp. ang SF-DPH hinggil 
sa paggamit ng: 

a) malinis na hangin sa labas sa ventilation mix 

b) Pag-filter ng MERV-13 o HEPA (High Efficiency Particulate Air) 
c) pagdaragdag ng Mga Pagbabago sa Hangin (Air Changes) kada Oras at gagawing 20 

(nang sa gayon ay 15 minuto lang pababa ang clearance time para sa isang kwarto) 
d) ang paggamit ng UV-C o Germicidal UV para i-sterilize ang hangin sa itaas ng ulo ng 

mga tao at/o sa loob ng mga HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) duct. 
e) mga disenyo ng daloy ng hangin para mas maging epektibo ang mga hakbang na ito 

at mabawasan ang pagkakalantad ng mga taong "downstream" sa kwarto mula sa 
mga nakakahawang particle galing sa ibang tao. 

Sa pamamagitan ng maaayos na kombinasyon ng mga pagsasaayos na ito, maaaring 
madagdagan ang ligtas na kapasidad sa indoors. Sino ang responsable rito? Ano na ang 
ginagawa sa San Francisco? 

Ang mga ospital at pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ay may mga espesyal na 
kinakailangan sa bentilasyon sa ilalim ng Pamagat 24 ng Alituntunin ng Mga Regulasyon ng California 
(California Code of Regulations), ang Alituntunin sa Mga Pamantayan ng Gusali (Building Standards 
Code). Ang pagpapatupad ng mga ito ay karaniwang kinakailangan ng bagong konstruksyon o ng 
mahahalagang renobasyon dahil ang mga mekanikal na sistema ng bentilasyon na kinakailangan ay 
mas malaki at kung minsan ay mas kumplikado kaysa doon sa ginagamit sa iba pang pangkomersyal 
at residensyal na konstruksyon. Sa ilalim ng mga karaniwang kondisyon, hindi papayagan ng Title 24 
ang iba pang uri ng negosyo at espasyong okupahan na gumamit ng uri ng bentilasyon na para sa 
ospital/pangangalagang pangkalusugan dahil sa mga gastusin sa kuryente. Para sa mga 
ospital/pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, ang mga gastusing ito ay tatanggapin pero 
kung ipapataw sa mas marami, magreresulta ito sa mas malalaking gastusin para sa mga operator ng 
gusali, at strain sa fragile energy grid ng California. 
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Bago pa dumating ang COVID-19, isinakodigo na ng Lungsod at County ng San Francisco (City and 
County of San Francisco, CCSF) at ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco 
(San Francisco Department of Public Health, SFDPH) ang mga kinakailangan sa bentilasyon sa 
Artikulo 38 ng Alituntunin sa Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Health Code) para sa bagong 
sensitibong paggamit na pagtatayo/konstruksyon sa inilaang Air Pollutant Exposure Zone pati na rin 
para sa isang gusaling tutukuyin bilang “Green”. Para sa COVID-19, nag-isyu ang DPH ng gabay sa 
mga kinakailangan sa bentilasyon ng gusali. Kapag kinailangan ng mga pag-upgrade, gaya ng uri ng 
bentilasyon para sa ospital/pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, kakailanganin din ng 
pagbabago sa kapwa antas ng Estado at CCSF. Ang malaking dolyar na halaga ng mga nasabing pag-
upgrade ay kakailanganing isaalang-alang nang mabuti para sa anumang hindi magandang epekto sa 
mga negosyong may mga problema na sa pinansyal. 
 

Alamin pa ang tungkol sa Artikulo 38 dito sa https://www.sfdph.org/dph/EH/Air/Article38.asp 

2. Nabasa ko, na sa mga pagsukat ng carbon dioxide, matutukoy kung may panganib ng 
transmisyon ng COVID sa isang gusali. Ano ang iyong opinyon tungkol dito? 

Maaaring maging kapaki-pakinabang mga pagsukat ng carbon dioxide pero kakailanganin ng 
maingat na pagpaplano para matiyak na maisasagawa ang mga kaukulang pagsusukat. 

Para sa impormasyon, mayroong carbon dioxide sa hanging ating nilalanghap galing sa mga natural 
at gawa ng tao na proseso; ang mga karaniwang concentration ay mula 350-450 parts per million 
(PPM). Bahagi rin ito ng iyong inilalabas na hangin mula sa bibig na may mas matataas na 
concentration, na karaniwang 40,000-50,000 PPM (4-5%) ang range. Kapag wala ang mga prosesong 
gumagamit ng carbon dioxide gaya ng paggawa ng soft drink, espesyal na pag-welding, at “inerting” 
ng mga vessel, o iyong gumagawa ng maraming carbon dioxide gaya na lang sa ilang uri ng 
fermentation, ang mga antas ng carbon dioxide na mataas sa “background” na 350-450 PPM ay 
nagmumungkahi na ang bentilasyon ay maaaring hindi angkop sa paghinga ng mga tao sa isang 
kwarto o enclosed na lugar. Sa mga nasabing sitwasyon, ang mga tumaas na antas ng carbon dioxide 
ay maaari ding may kaukulang mas matataas na antas ng maliliit na nalanghap na droplet 
(bioaerosol) na maaaring naglalaman ng SARS-CoV2 virus. Inirerekomenda na ang mga antas ng 
carbon dioxide sa indoors ay pareho dapat sa outdoors (350-450 PPM); ang pagpapanatili ng mga 
concentration nang mababa sa 600 PPM ay indikasyon na ang bentilasyon sa kwarto o lugar ay 
malinis. 
 
Para maging tumpak ang pagsukat ng carbon dioxide, kailangang isaalang-alang ang mga 
sumusunod: 

• Ang mga murang carbon dioxide monitor ay maaaring hindi ganoon kasapat sa mga 
pinagtutuunang concentration (background hanggang 600 PPM); depende sa mga reading ng 
aparato, maaaring mababa, mataas, o pareho (ibig sabihin ay hindi mahuhulaan) kapag 
ikinumpara sa mga reference na metro. Ang ilan sa mga murang monitor ay ibinebenta sa 
naiibang layunin, pagsubaybay sa mga indoor na gawaing horticultural kung saan may carbon 
dioxide sa mga espasyo na mas matataas ang concentration para mag-stimulate ng paglaki ng 
halaman.  

Kailangang mayroon kang paraan para mapatunayan ang paggana ng monitor bago ito gamitin 
para masuri ang mga espasyo para sa pagtanggap kaugnay ng COVID-19. Maaari mong sabihan 
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ang isang propesyonal ng hygiene sa industriya o propesyonal sa kalidad ng hangin sa indoor na 
pasilidad na ikumpara ang paggana ng iyong monitor sa propesyonal na kagamitan o maaari 
kang bumili at gumamit ng mga calibration gas na may mga batid na concentration ng carbon 
dioxide. Ang mga pinalawak na pagtakbo sa mga batid na kapaligiran gaya ng hangin sa labas ay 
maaaring magpahiwatig sa iyo ng tungkol sa pagtaas-baba ng metro, at ang direktang paghigop 
sa isang monitor at pag-verify ng mga pagtaas ng reading ay maaaring magbigay sa iyo ng mga 
pahiwatig tungkol sa pagiging maaasahan ng metro. 

• Ang mga monitor ng carbon dioxide ay hindi maaaring ikabit sa lahat ng pader o kahit saan sa 
kwarto o lugar. Dahil sa daloy ng hangin at mga low-mixing zone (“dead spot”) na partikular sa 
kwarto para masubaybayan ang mga kinakailangan para magamit sa pag-survey ng maraming 
lokasyon sa isang kwarto o espasyo, habang tuluyan na itong okupado. Ang mga okupadong 
bahagi ng kwarto na may pinakamatataas na antas ng carbon dioxide ay dapat na i-target para 
sa regular na pagsubaybay. 

3. Isa kaming opisina ng isang Real estate na kumpanya sa SF. Inookupa namin ang isang 
palapag ng gusali. Wala kaming bisita maliban sa taong naghahatid ng sulat o ang paminsan-
minsang office depot delivery. Kailangan ba naming ipaskil ang poster na ito? Kailangan ng 
access ng tao para makapasok sa aming opisina, kaya hindi basta-bastang makakapasok ang 
sinuman nang walang appointment. 

Ayon sa Kautusang Pangkalusugan, “Ang lahat ng negosyo—kasama ang mahahalagang negosyo—
na pinapatakbo indoors at nagsisilbi sa mga miyembro ng publiko indoors, maliban sa mga ospital at 
medikal na opisina na nakakasunod sa mga inaatas ng Pamagat 24 para sa bentilasyon para sa mga 
pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan, ay dapat na magpaskil ng karatula sa kapansin-pansing 
lugar, pati na rin sa lahat ng pangunahing pasukan ng publiko, na nagsasaad kung alin sa mga 
sumusunod na paraan ng bentilasyon ang ginagamit sa pasilidad: pinapanatiling nakabukas ang lahat 
ng bintana at pintuang mapapasukan ng sariwang hangin galing sa labas; may mga maayos na 
gumaganang HVAC system; may mga portable air cleaner na sapat ang laki sa bawat kwarto; o wala 
sa mga nabanggit” 

4. Kung ang aking negosyo para sa mga personal na serbisyo ay nagbibigay ng mga serbisyo sa 
mga customer na inaalis ang kanilang mga takip sa mukha at ibinibigay ko ang mga 
serbisyong iyon sa isang hiwalay na kuwarto o lugar na may kurtina, dapat ba akong 
gumamit ng Portable Air Cleaner (PAC) sa bawat lugar?  

Mahigpit na inirerekomenda ng SFDPH na gumamit ka ng hiwalay na Portable na Panlinis ng Hangin 
(PAC) sa bawat lugar kung saan nagbibigay ka ng mga personal na serbisyo kung saan inaalis ng 
customer ang kanyang pantakip sa mukha. 
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5. Nakatira ako sa isang malaking gusaling apartment na may 42 yunit. Ang tanong ko ay dapat 
bang nakabukas ang mga bintana at pintuan sa hallway para magkaroon ng bentilasyon sa 
mga hallway para ma-minimize ang pagkaipon ng COVID sa hangin? 

Sa bawat palapag ng gusali ay may bintana sa dulo ng hallway.  May isang karaniwang 
pintuan ding madalas na pinapanatiling nakasara sa bawat palapag. Papunta ang pinto sa 
garbage chute para sa bawat palapag kung saan mayroon ding hagdan para sa labasan na 
pababa sa basement para sa basura at pag-recycle at may bentilasyon ang espasyong ito 
mula sa labas.  Sa pangkalahatan, pinapanatiling nakasara ang mga bintana at pintuan sa 
hallway. Binubuksan ko ang mga ito minsan sa aking palapag kapag mainit ang panahon.  

Dahil ang natural na bentilasyon sa mga karaniwang lugar tulad ng mga corridor ay parehong may 

pagsunod sa code tungkol sa sunog at may kaugnayan sa kaligtasan, kinakailangan ang pakikilahok 

ng tagapamahala ng gusali/landlord sa talayakan; hindi magagamit bilang pamalit ang aming mga 

komento rito. Sa pangkalahatan, hinihikayat ang pagdaragdag ng bentilasyon ng sariwang hangin sa 

anumang lugar na ginagamit ng mahigit sa isang grupo ng mga tao (“social bubble”). Maaaring ang 

pagbubukas ng mga bintana at piling pinto ay isang paraan para madagdagan ang bentilasyon ng 

sariwang hangin gaya ng pagbabago ng mga setting sa mga mekanikal na system ng bentilasyon. 

Magagamit ang mga portable na panlinis ng hangin sa ilang uri ng karaniwang lugar para ma-filter 

ang kontaminadong hangin; dahil sa kahabaan at kakitiran ng mga hallway, hindi ito palaging 

mainam na opsyon para sa mga portable na panlinis ng hangin. 

6. Kung ang aking restaurant, gym, o pampersonal na serbisyong negosyo ay may maraming 
kuwarto o saradong lugar, pero ang bentilasyon na mayroon lang ako ay buksan ang aking 
pintuan sa harapan, sapat ba ito para matugunan ang mga iniaatas ng Utos sa Kalusugan? 

Upang sumunod sa naaangkop na mga alituntunin ng gusali, malamang na alinman sa mayroong 

sapat na natural na bentilasyon ang iyong negosyo (mga bintana at pintuan na bukas sa hangin 

galing sa labas) o mekanikal na sistema sa bentilasyon na maaaring i-adjust para magbigay ng 

karagdagang hangin galing sa labas. Kung hindi ka sigurado kung anong uri ng bentilasyon na 

mayroon ka, mangyaring konsultahin ang iyong landlord o ang manager ng mga pasilidad. Kung hindi 

ka pa rin sigurado kung mayroon kang sapat na bentilasyon, mahigpit na inirerekomenda ng SFDPH 

na gumamit ka rin ng mga naaangkop na portable air cleaner para sa bawat saradong lugar at 

kuwarto sa iyong negosyo. 

7. Kung ang aking negosyo ay mayroong mga pintuan na nagbubukas sa isa pang lugar sa loob, 
pero hindi sa sariwang hangin sa labas, natutugunan ba noon ang kinakailangan na buksan 
ang mga pintuan at bintana? Paano kung nasa isang mall o gym ang lugar?   

Hindi, kung ang iyong negosyo ay walang mga bintana o pintuan na bukas sa sariwang hangin sa 
labas, ang pagbubukas ng iyong mga bintana at pintuan sa isa pang lugar sa loob ay hindi 
natutugunan ang iyong mga kinakailangan para sa bentilasyon. Gayunpaman, kung nasa isang mall o 
gym ang iyong negosyo o ibang saradong-saradong lugar na sumusunod sa alituntunin ng gusali, 
kailangang mayroong mekanikal na sistema ng bentilasyon na maaaring i-adjust para matugunan 
ang iyong mga kinakailangan para sa bentilasyon. Para pahusayin ang kaligtasan, maaari ka ring 
magdagdag ng isa o higit pang portable air cleaner sa iyong lugar. Sa pangkalahatan, hindi mo dapat 
buksan ang mga pinto at bintana sa ibang lugar sa loob dahil maaari itong magdulot ng cross-
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contamination, mga hindi balanseng system ng bentilasyon, at/o makakompromiso sa kaligtasan sa 
sunog/buhay ng gusali.  

8. Paggamit ng heat function ng aming HVAC system sa mga araw na malamig ang 
temperatura sa labas.  May mga nabasa kaming ulat na kapag pinainit ang indoor na hangin, 
mas madaling kumakalat ang virus. Ang payo ba ninyo ay huwag gamitin ang heater sa 
malamig na panahon, at magsuot na lang ng sapat na damit para hindi lamigin? 

Hindi kami pamilyar sa anumang lathalaing nasuri ng peer na nagmumungkahi ng mga pagbabago sa 

pagkalat ng virus dahil sa temperatura. Gayunpaman, maaaring dumami ang mga secretion sa mata 

at respiratory tract dahil sa mas malalamig na temperatura, na siyang nagpapataas sa panganib ng 

hand-to-mucus membrane (mata, ilong, o bibig) contact habang hindi mo sinasadyang hawakan ang 

iyong mga mata o punasan ang iyong ilong. Maliban na lang kung maingat na susundin ang paglilinis 

ng kamay, maaaring mapataas nito ang panganib ng pagkakalantad sa COVID-19. 

9. Paano naman ang sirkulasyon ng hangin - sa mga buwan na mainit ang panahon ay ino-on 
namin ang AC para i-filter ang hangin. Pero sa malamig na panahon, iiwan ba namin itong 
naka-off o io-on namin ang simple fan na function nang walang cooling o heating? 

Sa mga pangunahing sistema ng bentilasyon, hindi nakakaapekto sa heating o cooling ang tuloy-
tuloy na pagpapagana sa fan. Kung “matutukoy” ng thermostat ang naaangkop na temperatura ng 
kuwarto, gagana ang fan nang walang heating o cooling; gayunpaman, kung lalampas ang 
temperatura sa itinakdang range, idaragdag ang heating o cooling sa hanging umiikot. 

10. Paano naman ang ultraviolet light (UV) para sa pag-disinfect ng hangin? 

Maraming paraan para gamitin ang UV, ang ilan ay mas epektibo kumpara sa iba para sa proteksyon 

laban sa COVID-19: 

Mga Upper Room UV system na inilalagay ang mga high-energy na UV lamp na naglalabas ng 

radiation sa pang-itaas na bahagi ng kuwarto, kung saan hindi ito maaabot ng mga gumagamit ng 

kuwarto, at gumagamit ng mga ceiling fan para kumuha ng hangin para sa irradiation zone. Ang mga 

detalye gaya ng electrical power, paglalagay ng lamp at fan, at mga pamprotektang baffle sa paligid 

ng mga lamp para mapigilan ang mga pagkakalantad ay nangangailangan ng mga bihasang 

propesyonal para sa ligtas at mabisang pagkakabit. Kinikilala ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at 

Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ang mga Upper Room UV 

system bilang opsyon para sa COVID-19, pati na rin sa iba pang nakakahawang sakit tulad ng TB. 

Mga In-Duct UV system, na inilalagay ang mga high-energy na UV lamp sa loob ng ductwork ng 

supply ng bentilasyon. Kailangan din ng mga sistemang ito ang propesyonal na pagsusukat, 

pagkakabit, at pagmementina pero tinutukoy ang mga ito bilang mabisa ng CDC. 

Mga In-Room Mobile System, na simpleng isa o higit pang high-energy na UV lamp na naka-mount 

sa mga gulong at nakalaan para sa pag-disinfect ng mga surface sa mga hindi ginagamit na kuwarto. 

Ang mga unit na ito ay para sa pag-disinfect ng mga nalinis nang surface, hindi ng hangin. Hindi 

tinukoy ng CDC na magagamit laban sa COVID-19 ang mga system na ito, at mayroon lang 

kakaunting lathalaing nasuri ng peer tungkol sa pagiging mabisa sa pag-disinfect ng surface laban sa 
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iba pang pathogenic na organism. 

Mga UV Lamp sa Mga Portable Air Cleaner (Mga PAC) - Nilalagyan ng ilang manufacturer ng mga UV 

lamp ang kanilang mga PAC. Walang lathalaing nasuri ng peer na nagsasaad na may naitutulong ang 

mga naturang lamp sa pag-filter ng hangin ng PAC at inirerekomenda ng mga grupo gaya ng Unyon 

ng Consumer (Mga Ulat ng Consumer) at ng grupo ng mga paaralan ng Harvard School of Public 

Health / University of Colorado Boulder na nagtutulungan laban sa COVID-19, ang pag-iwas sa 

karagdagang paggastos para bumili ng mga PAC na may mga UV lamp. 

Mga UV na “Pang-disinfect na Wand” - Marami ang nagbebenta, kasama ang mga nagbebenta sa 

internet, ng “mga disinfection wand” para i-disnfect ang mga surface at/o ang hangin. Walang 

katibayan kung ang mga wand na ito ay may epekto sa COVID-19 o iba pang pathogenic na 

organism. 

Tandaan: Ang mga fluorescent tube-type UV lamp ay karaniwang naglalaman ng lubhang 

napakatataas na concentration ng mercury kumpara sa iba pang uri ng fluorescent tube. Dapat mag-

ingat sa pag-handle at paggamit ng mga naturang lamp. Ang mga LED na naglalabas ng ultraviolet 

light ay hindi pa natutukoy na nagbibigay ng anumang uri ng pag-disinfect. 

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon 
I-email ang mga tanong mo tungkol sa bentilasyon sa dph.doc.ventilation@sfdph.org. 
 
Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (SFDPH) 

• www.sfcdcp.org/covid19  

• https://www.sfcdcp.org/COVID-Ventilation 

Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit 

• Operating schools during COVID-19: CDC's Considerations (Pagpapatakbo ng mga paaralan sa 
panahon ng COVID-19: Mga Pagsasaalang-alang ng CDC) 

• Wildfire Smoke and COVID-19: Frequently Asked Questions and Resources for Air Resource 
Advisors and Other Environmental Health Professionals (Usok mula sa Wildfire at ang COVID-
19: Mga Madalas Itanong at Mapagkukunan para sa Mga Tagapayo sa Mapagkukunan ng 
Hangin at Iba Pang Propesyonal sa Kalusugan ng Kapaligiran) 

AIHA (dating Amerikanong Samahan para sa Hygiene sa Industriya (American Industrial Hygiene 
Association)) 

• Reducing the Risk of COVID-19 Using Engineering Controls (Pagpapaliit sa Panganib ng COVID-

19 Gamit ang Mga Kontrol sa Engineering) 

Amerikanong Kumperensya ng Mga Hygienist sa Industriya sa Ilalim ng Pamahalaan (American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

• White Paper on Ventilation for Industrial Settings during the COVID-19 Pandemic (Puting Papel 

sa Bentilasyon para sa Mga Lugar para sa Industriya sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19 

(White Paper on Ventilation for Industrial Settings during the COVID-19 Pandemic)) 

Mga Amerikanong Inhinyero para sa Heating, Refrigerating, at Air Conditioning (American Society of 
Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers, ASHRAE) 
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  Mga FAQ 

FAQ sa Bentilasyon Pahina 8 ng 8 I-email ang mga tanong sa Bentilasyon sa:  

  dph.doc.ventilation@sfdph.org 
   

Internal 

• Guidance for Building Operations During the COVID-19 Pandemic (Gabay para sa Mga 
Pagpapatakbo ng Gusali sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19)  

• ASHRAE Resources Available to Address COVID-19 Concerns (Mga Available na Mapagkukunan 
ng Samahan ng Mga Amerikanong Engineer para sa Heating, Refrigerating, at Air Conditioning 
(ASHRAE) para Matugunan ang Mga Alalahanin sa COVID-19) 

• ASHRAE Reopening Schools and Universities C19 Guidance (Gabay ng ASHRAE sa Muling 
Pagbubukas ng Mga Paaralan at Unibersidad sa Panahon ng COVID-19) 

• Standard 62.1-2019 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Pamantayan 62.1-2019 
Bentilasyon para sa Katanggap-tanggap na Kalidad ng Indoor na Hangin) 
(tandaan – may bayad ang dokumentong ito. Nagbibigay ang ASHRAE ng libreng access sa web 
sa isang read-only na bersyon mula sa naka-link na web page; hanapin ang Pamantayan 62.1-
2019) 

Samahan ng Mga Manufacturer ng Appliance sa Bahay 

• Directory of Certified Portable Air Cleaners (Direktoryo ng Mga Sertipikadong Portable na 
Panlinis ng Hangin) 

• Information Regarding Portable Air Cleaner Testing (Impormasyon Tungkol sa Pagsusuri ng Portable 
na Air Cleaner) 

Ahensya para sa Proteksyon ng Kapaligiran (Environmental Protection Agency, EPA) 

• Ventilation and COVID-19 (Bentilasyon at COVID-19) 

• Indoor Air in Homes and COVID-19 (Indoor na Hangin sa Mga Bahay at ang COVID-19) 

Paaralan ng Pampublikong Kalusugan (School of Public Health) ng Harvard University at University 
Colorado, Boulder School of Engineering 

• Harvard-CU Boulder Portable Air Cleaner Calculator for Schools (Calculator ng Portable na Air 
Cleaner ng Harvard-CU para sa Mga Paaralan) 

Organisasyon sa Pandaigdigang Kalusugan (World Health Organization) 

• Q&A: Ventilation and air conditioning in public spaces and buildings and COVID-19 (Q&A: 
Bentilasyon at air conditioning sa mga pampublikong espasyo at gusali at ang COVID-19) 

Paaralan ng Pampublikong Kalusugan (School of Public Health) ng Yale University 

• Reopening Schools - Ventilation Key to Reducing Risk  (Muling Pagbubukas ng Mga Paaralan - 
Bentilasyon, Susi sa Pagpapaliit ng Panganib) 
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