
 

 

09 ng Agosto 2020 

Opisina ng Prime Minister, Ministri ng kalusugan, Ministri ng Pananalapi 

Inaprubahan ng Kabinete ang kaukulan patungol sa Corona virus  base sa mga regulasyon na 

pinapatupad na pinag babawal o pag hihigpit sa mga aktibidad sa negosyo, lugar na pinag 

tatrabauhan,  sa mga bukas na lugar na pam publiko para sa pag titipon – tipon, kasabay na 

rin ang patakaran sa pag kilos sa mga pampublikong lugar ayon na rin sa pagkalat ng Corona 

Virus at pag- angkala ng mga patakaran na umiiral sa ngayon para sa mga lugar ng trabaho. 

Ang kautausan ay ipapatupad sa ika 11 agosto 2020 sa araw ng martes. 

Ang mga regulasyon ay nagtatakda ng mga sumusunod na kautusan : 

1. Sa mga pampublikong lugar panatilihin ang distansya ng 2 metro sa bawat isa. 

2. Ang patuloy na pagbabawal sa mga pagtitipon tipon na hindi hihigit sa 20 mga 

tao sa isang bukas na lugar, at hangang 10 katao sa loob ng isang saradong lugar. 

3. Ang patuloy na pag papatupad na ipinagbabawal o pinag hihigpit sa pag lalakbay 

sa isang pampribadong sasakyan: 2 pasero at bilang karagdagan ang driver, at 

kung ang isang sasakyan ay may mga upuan sa may likuran maari ang isa pang 

pasahero sa mga likuran liban sa mga tao na mag kakasamang naninirahan sa 

isang bahay. 

4. Pag lalalgay ng mga palatandaan ng mga lokal na awtoridad malapit sa mga 

pasilidad ng libangan o palaruan sa mga pampublikong mga lugar. 

5. Pampublikong mga lugar o negosyo: pagbibigay o pag sumite ng pahayag o 

deklarasyon, pag lalagay ng mga dibisyon, pag aasign na tagapangasiwa sa 

Corona Virus, pag susukat ng temperature sa katawan, mag palalagay ng sign 

kung saan karapatdapat tumayo o maghintay sa linya, pag papanatili ng hygiene 

o kalinisan, at hindi pag papahintulot na pumasok kung walang suot na face 

mask. 

6.  Pagtukoy na Pagpapahintulot sa mga pampublikong  mga lugar o negosyo: isang 

tao sa bawat 7 metro alinsunod sa mga limitasyon sa pag titipon tipon {aliman 

ang mas mataas} maliban lamang sa silid kainan {20 sa isang saradong lugar 

hangang 30 katao sa isang bukas na  lugar} sa isang silid kainan sa loob ng hotel 

{hangang 35% base sa lisensya ng isang negosy} sa pagsasagawa ng therapy sa 

isang grupo para sa kapakanan- hangang 15 katao, sa pool at mikveh – sa loob o 

ilalim ng pool hangang isa katao sa distansya na 6 square meters. 

7. Mga karagdagang kundisyon para sa mga mall at merkado: pag- iwas na pag kain 

sa isang loob ng isang food complex.  

8. Para sa mga serbisyo ng paghahatid ng mga pagkain o order ilagay  sa may 

labasan ng pintuan ng bahay. 

9. Pagtatakda o pagpapatupad ng mga pinagbabwal: diskuhan, bar, pub, event hall, 

water park, park na palaruan, mga amusement park. 



 

 

10. 10. Paghihigpit sa pagdaraos ng isang kaganapan ng tinukoy na mga uri, kung 

saan ang bilang ng mga kalahok ay lumampas sa kung ano ang pinahihintulutan 

sa pagbabawal ng pagtitipon 

11. 11. Pagbubukas ng mga pool para sa mga sanggol.  

12. 12. Pinapayagan ng bagong regulasyon, bukod sa iba pang mga bagay, mga 

kaganapan sa kultura alinsunod sa mga paghihigpit sa bilang ng mga kalahok sa 

mga pagtitipon. 

13. Ang pagbibigay ng awtoridad sa pinuno ng serbisyo o isang manggagamot ng 

distrito sa Ministry of Health, kung sakaling natuklasan na may isang tao na may 

Corona sa isang pampubliko o lugar ng negosyo Pag-order o pag papatupad  ng 

pagsasara ng lugar bahagi nito para sa kinakailangang panahon Upang maiwasan 

ang impeksyon sa virus o upang magsagawa ng isang epidemiological na 

pagsisiyasat, para sa tagal ng oras base  sa  regulasyong ito. 

Ang mga patakaran na nalalapat sa mga lugar ng trabaho: 

a. Pagpapanatili ng  distansya ng 2 metro sa pagitan ng mga empleyado 

b. Pagsuot ng Facemask  

c. Paggamit  ng mga  personal na kagamitan hangga't maaari 

d. Mga pagpupulong ng hanggang sa 50 mga kalahok, alinsunod sa mga patakaran 

 

 


