
  
 

 

 

                                                                                                                                                

LIMITADONG 

UTOS NG OPISYAL NG KALUSUGAN 

 (Epektibo simula Hunyo 15, 2021) 

 

Sa Hunyo 15, 2021, ang planong disenyo para sa isang Ligtas na Ekonomiya ay tatanggalin.  Ang 

mga indibidwal at entidad ay maaaring mapailalim pa rin sa mga alintuntunin at pamantayan ng 

CAL OSHA at Kagawaran ng Kalusugan ng California na may limitadong paghihigpit sa 

kalusugan ng publiko, kabilang ang mga takip sa mukha, gabay na nakabatay sa paaralan, at 

patnubay para sa malalaking mga kaganapan.   Ang Opisyal ng Kalusugang Pampubliko ng 

California ay naglabas ng isang utos na magiging epektibo sa Hunyo 15, 2021, at mababasa dito: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-

Health-Officer-Beyond-Blueprint.aspx. Ang Opisyal ng Kalusugang Pampubliko ng California 

ay naglabas din ng ng pinagbagong alituntunin tungkol sa paggamit ng takip sa mukha na epektibo 

mula Hunyo 15, 2021, at mababasa dito:  

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-

coverings.aspx#June15guidance.  

 

Sa Lalawigan ng San Diego, ang mga indibidwal na nasuri na may COVID-19, o posibleng 

magkaroon ng COVID-19, ay sasailalim sa Utos ng Opisyal sa Kalusugan na pinamagatang: 

“Paghihiwalay ng Lahat ng Tao na may o Posibilidad na Magkaroon ng COVID-19” o batay sa 

kasunod na susugan o amyenda.  Ang mga taong may malapitang pakikipag-ugnay sa isang tao 

na maaaring mayroong COVID-19, o malamang na mayroong COVID-19, ay sasailalim sa Utos 

ng Opisyal ng Kalusugan na pinamagatang:: “Kwarantina sa mga Taong na Natambad sa COVID-

19” o batay sa kasunod na susugan o amyenda.  Ang parehong utos ay mababasa sa: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2

019-nCoV/health-order.html. 

 

Ang mga susunod na Utos ng Opisyal ng Kalusugan na nauugnay sa pandemyang COVID-19 ay 

maaaring ma-isyu sa Lalawigan ng San Diego kung kinakailangan batay sa kasalukuyang 

kondisyon. 

   

Alinsunod sa Koda ng Kalusugan at Kaligtasan ng California mga seksyong 101040, 120175, at 

120175.5 (b), ang Opisyal ng Kalusugan ng Lalawigan ng San Diego (Opisyal ng Kalusugan) AY 

IPINAG-UUTOS ANG SUMUSUNOD: 

 

1. Mula Hunyo 15, 2021, ang Utos ng Opisyal ng Kalusugan at Pang-emerhensiyang Regulasyon, 

na may petsang Mayo 6, 2021, at anupamang mga Utos ng Opisyal ng Kalusugan na nauugnay 

AHENSYA NG KALUSUGAN AT MGA SERBISYONG PANTAO 

MGA SERBISYONG PAMPUBLIKONG KALUSUGAN 
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sa COVID-19 ay magtatapos, maliban sa mga sumusunod:  

a. “Paghiwalay ng Lahat ng Tao na may o May Posibilidad na Magkaroon ng COVID-

19” na may petsang Disembre 24, 2020. 

b. “Kwarantina ng mga Tao na Natambad sa COVID-19” na may petsang Abril 5, 2021.  

c. Anumang kwarantina o utos ng paghihiwalay na na-isyu sa isang indibidwal na 

kasalukuyang may bisa.  

 

2. Alinsunod sa Koda ng Kalusugan at Kaligtasan Seksyon 120175.5 (b), ang lahat ng mga 

departamento sa gobyerno sa lalawigan ay magpapatuloy sa paggawa ng kinakailangang mga 

hakbang sa loob ng kontrol ng entidad ng gobyerno upang matiyak ang pagsunod sa mga 

Estado at lokal na batas, regulasyon, at utos na nauugnay sa pag-kontrol ng COVID-19.  

 

IPINAG-UUTOS: 

 

Petsa: Hunyo 14, 2021    ______________________________________ 

 Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H.     

 Opisyal ng Kalusugang Pampubliko 

 Lalawigan ng San Diego    

 

 

PAGTATAPOS NG MGA 

EMERHENSIYANG REGULASYON 

 

Bilang Direktor ng Mga Serbisyong Pang-Emerhensiya sa Lalawigan ng San Diego, 

pinahihintulutan ako na maglabas ng mga regulasyon para sa pangangalaga ng bihay at pag-aaari 

alinsunod sa Koda ng Gobyerno Seksyon 8634 at ng Koda ng Lalawigan ng San Diego Seksyon 

31.103.  Ang Pag-uutos at mga Pang-Emerhensiyang Regulasyon ng Opisyal ng Kalusugan, na 

may petsang Mayo 6, 2021, ay magtatapos bilang isang regulasyon para sa proteksyon ng buhay 

at pag-aari, sa Hunyo 15, 2021.  

 

Petsa: Hunyo 14, 2021     

 

 

      Helen Robbins-Meyer  

Punong Opisyal sa Pamamahala 

      Direktor ng mga Serbisyong Pang-Emerhensiya  

      Lalawigan ng San Diego 

 


