
 

 

Ang mga  balangkas sa mga lokal na awtoridad 

31.08.2020 

ang Kabinet inaprubahan ang plano para sa Corona ukol sapag lipat- "ilaw trapiko" upang 

mapagbigyan ng karampatang kaukulan  ang Corona virus alinsunod sa ibat- ibang antas ng 

pag kakasakit sa mga ibat –ibang mga lokal na pamahalaan.  

Kasama sa balangkas ang mga limitasyon sa pagtatakda alinsunod sa  pagkalat ng corona virus, 

Ayon sa pag-susuri ng mga lokal na awtoridad sa bansa sa apat na antas (pula, kahel, dilaw at 

berde). 

 Mga Kulay ng ilaw trapiko alin sa mga sumusunod:  

Kulay Berde- mga lugar na ang lebel o antas ng morbidity rate Umiiral at inaasahan na mababa 

Samakatuwid, posible ang maximum na aktibidad. 

Kulay Dilaw- para sa mga lugar na ang antas ng morbidity rate ay inaasahang magiging 

katamtaman Samakatuwid, pinapayagan ang bahagyang aktibidad dito. 

Kulay Orange – sa mga lugar na ang morbidity rate ay Umiiral at inaasahang tataas, 

Samakatuwid, pinapayagan ang limitadong aktibidad dito. 

Kulay Pula – sa mga lugar na ang morbidity rate Umiiral at inaasahan na tataas Samakatuwid 

papayagan nito ang kaunting aktibidad. 

Ang kulay ay base sa mga lugar  na makakalkula o mabibilang  ayon sa ng mga bagong pasyente 

base sa pag sasagawa ng mga test na  positibo na mga resulta  at rate ng pagtaas ng morbidity 

rate. 

Mga Alituntunin na pinasadya ng lokalidad: 

Pagtitipon  Lugar na Berde Lugar na Dilaw Lugar na Orange Lugar na Pula 

Pagtitipon sa 
isang bukas na 
lugar 

80% ng 
pagsakop sa 
lugar, at hindi 
hihigit sa 250 
katao 

60% ng 
pagsakop sa 
lugar at hindi 
hihigit sa 100 
katao 

40% ng pagsakop 
sa lugar at hindi 
hihigit sa 50 katao 

20 tao 

Pagtitipon sa 
loob ng gusali 

60% ng 
pagsakop sa 
lugar at hindi 
hihigit sa 100 
katao 

40% ng 
pagsakop sa 
lugar at hindi 
hihigit sa 50 
katao 

20% ng pagsakop 
sa lugar at hindi 
hihigit sa 25 katao 

20 tao 

 

 



 

 

Ang ilang mga lugar at desisyon ay mananatili sa pambansang antas: 

• Mga balangkas ng kapakanan at mga gawain ng mga institusyong nagsasagawa ng mga 

gawaing pang-edukasyon 

• Pampubliko na transportasyon at aviation 

• Mga Trabaho - maliban sa pagtanggap ng mga tao 

• Pagsakop sa mga site ng kalikasan, dambana, museo at mall 

• Mga kaganapang pang kultura 

• Mga kaganapan sa palakasan 

• Mga tindahan na nagbebenta ng mga produktong pagkain, kalinisan at mga botika 

Mga pagdarasal sa buwan ng Elul at sa mga piyesta opisyal ng Tishrei: 

Mga alituntunin para sa isang limitadong oras Ang paraan kung saan ginaganap ang mga 

pagdarasal sa buwan Elul at ang mga pistang opisyal ng Tishrei dahil sa kahalagahan Ang 

mga pagdarasal sa mga oras na ito. Sa panahon ng pista opisyal ng Tishrei, posible na 

magsagawa ng mga panalangin sa isang bukas na espasyo, Nahahati sa magkahiwalay na  

complex, Kaya't sa bawat compound ay magkakaroon ng permanenteng mga grupo ng 20 

,katao na hindi higit pa,  karapat dapat na isagawa  base sa mga  alituntunin para sa 

pagpapanatili ng kalusugan ng publiko Ang mga kundisyon na dapat matugunan ay ang 

pagpapanatili ng distansya ng hindi bababa sa 2 metro sa pagitan ng compound 

Pagmamarka ng bawat compound na may isang pisikal na pagmamarka tulad ng isang 

lubid o laso; Nakaupo sa mga regular na pangkat At hindi pinapahintulutan  ang mga tao 

na hindi residente ng parehong lugar ay mananatili sa layo na 2 metro, Hangga't maaari at 

sa pinakamababa, Isang bakante na upuan sa pagitan nila, Paghirang ng Corona 

Commissioner Sa lugar pati na rin mga usher na magbabantay  Ang paghahati sa mga 

complex at ang pag-upo sa mga pagkakapangkat. Pagpapatakbo sa isang event o 

kaganapan sa isang dilaw o berde na lugar:  

Sa mga berdeng lugar o mga lugar na dilaw Posibleng magdaos ng mga kaganapan na 

hanggang sa 100  katao hanggat maari igaganap ang event sa isang lugar na bukas {open 

area space} magaganap ang event na nakaupo lamang ang mga tao o bisita hindi 

pinapayagan ang pag sayaw.  

 

Para sa karagdagang mga tagubilin, panatilihing updated sa website ng Ministry of Health 

  

 


