
Di Bawal 
100 isang daang kilometro mula sa bahay sa 
limitadong oras  
 
Pagtulong sa tao na may edad na may 
kahirapan sa paggalaw, paglalakad, na 
kinakailangan ng tulong or gabay.  
 
Pag bili ng pag kain, gamot, optika 
 
Tulong Medikal  
 
Pag donate, pag bibigay ng dugo  
 
Pag darasal sa bukas na lugar hangang 
sampung tao  
{10} lamang, sa distansya na dalawang metro 
{2} ang pagitan. Para sa lahat ng sector. 
Kasama na ang Moske, Simbahan, at 
synagogue  
 
Pagtugon sa  kapakanang welfare 
 
 Pag daraos ng Kasalan, paglibing sa patay, 
pag tutuli, sa bukas na lugar hangang 20 katao 
lamang sa distansya na 2 metro ang layo sa 
bawat isa, sa mikveh para sa mga 
kababahihan alin sa aliyuntunin 
 
Demonstrasyon \Legal na Proseso 
 
Pag lipat ng menor na edad ayun sa 
alituntunin 
 
Paghahatid ng pagkain, pahayagan, 
produktong pag elektrisidad, 
mga produktong pag komunikasyon at 
accessories 
Medikal, mahahalagang serbisyong 
pambahay 
 
Pagbenta sa pamamagitan ng online/ telepono 
sa lahat ng uri ng mga produkto, na may 
kasamang pag deliver sa bahay na tinitirahan. 
Ang mga produktong padala ay ilalagay sa 
harap ng pintuan  
 
 

Bawal 
 
Tungkulin ng employer o amo na 
magsukat ng temperature ng katawan 
na di lalagpas sa 38 degree Celsius 
pinag babawal  papasukin sa trabaho 
kung sino man ang may temperatura 
na tataas ng 38 degree Celsius 
 
Mga sentro ng Pamilihan  
 
Mga Lugar na libangan 
 
Pagsara sa mga tindahang di 
mahahalaga  
 
 Mga Parke at Pampublikong Hardin  
 
Mga pagdiriwang at Pagdaros   
 
Paglalakbay  
 
Mga lugar na pinagdarahusan ng 
pagdarasal sa lahat ng Sektor 
 
Pag babawas ng pampublikong 
sasakyan  
 
Pag sakay ng Taxi- isang pasahero or 
kasamang taong medikal, dapat umupo 
sa may likuran na bukas ang mga 
bintana 
 
Pagsakay sa sasakyan hangang 2 tao 
lamang   

 

Ministri ng Kalusugan                                                                Manatili sa Pamamahay 

Para sa isang mas malusong na buhay                 Panatilihin ang distansya ng 2 
metro  

Magsama tayong sugpuin  ang Corona  



 


