HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY
PUBLIC HEALTH SERVICES

KAUTUSAN NG OPISYAL NG KALUSUGAN AT MGA ALINTUNTUNIN
NG EMERHENSIYA
(Epektibo Setyembre 10, 2020)
Alinsunod sa Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan ng California mga seksyon 101040, 120175, at
120175.5 (b) ang Opisyal ng Kalusugan ng County ng San Diego (Opisyal ng Kalusugan) AY NAGUUTOS NG MGA SUMUSUNOD:
Epektibo 12:01 am ng Huwebes, Setyembre 10, 2020 at ipinagpapatuloy hanggang sa sususnod na
abiso, ang mga sumusunod ay magiging epektibo para sa County ng San Diego (county):
1. Lahat ng mga tao ay nanatili sa kanilang residente, maliban sa paglalakbay sa mga empleyado o mga
kustomers mula sa mga mahalagang mga establisiyimento o muling nagbukas na negosyo o
mahalagang mga aktibidad tulad ng tinukoy sa seksyon 10 at 11, sa ibaba, o upang makilahok sa
isang indibidwal o pamilyang panlabas na aktibidad ayon sa pinahihintulutan ng Kautusan na ito.
2. Ang lahat ng pampubliko o pribadong “mga pagtitipon,” tulad ng tinukoy sa seksyon 22 sa ibaba, na
ay ipinagbabawal.
3. Lahat ng publiko, tsarter, at pribadong mga paaralan ay maaaring magkaroon ng klase at ibang mga
aktibidad sa paaralan sa ilalim lamang ng mga pangyayari na pinapayagan ng Estado at alinsunod sa
Gabay ng Industriya ng COVID-19: Mga Programang Base sa - mga Paaralan at Paaralan , ay
maaaring ma-update o mapalitan ng ibang gabay ng Estado. Ang mga institusyon ng mataas na
edukasyon ay maaaring magkaroon ng klase o ibang mga aktibidad sa paaralan sa ilalim ng mga
pangayayari lamang na pinapayagan ng Estado at alinsunod sa Gabay ng Industriya ng COVID-19:
Mga Institusyon ng Mataas ns Edukasyon at maaaring ma-update o mapalitan ng ibang gabay ng
Estado. Ang isang kasulatan, tiyak -sa lugar -ng pinagtratrabahuan na planong pag-iwas sa COVID19 na nakasaad sa nalalapat na gabay ng estado ay maaaring gamitin ng mga paaralan at institusyon
ng mataas na edukasyon kapalit ng Pagdistansiya sa Lipunan at Sanitasyon na Protocol o Planong
Ligtas na Muling Pagbukas.
4. Ang mga bata at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa mga bata ay mamahala alinsunod sa mga
hakbang na isinasaad sa Na-update na Gabay sa COVID-19: Mga Programa sa Tagapangalaga sa
mga Bata at mga Tagapagkaloob. Ang mga Programa sa Pangangalga sa Bata at mga tagapagkaloob
ay maghahanda at magpapaskil ng Ligtas na Planong Muling Pagbukas alinsunod sa seksyon 11c, sa
ibaba.

5. Ang “hindi mahalagang mga empleyado,” tulad ng tinukoy sa seksyon 15b sa ibaba, ay
pinagbabawalan sa pagpasok sa anumang mga ospital o pangmatagalang pasilidad ng
pangangalaga. Ang lahat ng mahalagang mga empleyado na positibo sa COVID-19 positive
o nagpapakita ng anumang potensiyal na mga palatandaan o sintomas ng COVID-19 ay
mahigpit na pinagbabawalan na pumasok sa mga ospital o pangmatagalang pasilidad ng
pangangalaga. Sa kabila ng nabanggit, ang mga indibidwal na nangangailangan ng medikal
na pangangalaga para sa COVID-19 o kaugnay na mga kondisyon ay maaaring maipasok sa
mga ospital o iba pang medikal na mga pasilidad kung ang ospital o medikal na pasilidad ay
nararapat para sa paggamot sa COVID-19 at may sapat na mga pag-iingat sa lugar upang
maprotekthan ang kanilang mga pasyente, medikal na mga empleyado at at mga tauhan.
6. Ang mga ospital at mga tagapagkaloob ng pangangalaga sa kalusugan , kasama ang mga
dentista ay dapat
a. Gumawa ng mga hakbang upang panatilihin at unahin ang mga mapagkukunan; at
b. Maaaring pahintulutan at isagawa ang hindi agaran o elektibong mga operasyon o
mga pamamaraan base sa kanilang determinasyon ng klinikal na pangangailangan at
kapasidad sa suplay, at kung saan matatag sa gabay ng Estado.
c. Wala sa Kautusan na ito ang pipigil sa mga gangagamot at ang kanilang
tagapagkaloob ng pangangalaga sa kalusugan sa pagsagawa ng rotinang pag-iwas sa
pangangalaga na ibibinibigay na nalalapat sa gabay ng Estado.
d. Wala sa Kautusan na ito ang pipigil sa mga dentista o dental hygienists sa
pagsagawa ng rotinang pag-iwas sa pangangalaga na ibibinibigay na nalalapat sa
gabay ng Estado
7. Dapat i-ulat kaagad ng mga ospital, mga tagapagbigay ng pangangalaga, parmasiya at
komersyal na kumpirmadong laboratoryo ang lahat ng mga resulta ng pagsusuri sa COVID19 sa Pampublikong Opisyal ng Kalusugan pagkatapos matanggap ang resulta.
8. Ang mga pantakip sa mukha ay gagamitin na na nailarawan sa California Department of
Public Health Face Covering Guidance na inilabas noong Hunyo 18, 2020, (makikita sa:
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Face-Coverings-Guidance.aspx).

9. Ang lahat ng mga establisiyimento na hindi natugunan ang depinisyon ng mahalagang mga
negosyo o muling pagbukas ng negosyo sa seksyon 10 at 11 sa ibaba ay itinuturing sa
Kautusan na ito bilang “hindi mahalagang mga manggagawa” ay dapat at mananatiling
sarado para sa durasyon sa Kautusan na ito. Lahat ng mahalagang mga negosyo at muling
nabuksan na negosyo ay dapat sumunod sa mga pangangailangan sa Kautusan na ito.
Anumang negosyo na nanatiling bukas sa mga empleyado nito at mga may ari ay maaaring
magbigay ng mga serbisyong mula sa tahanan, kasama sa pamamagitan ng telecommuting
nang walang direktang pakikisalamuha sa publiko.
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10. MAHALAGANG MGA NEGOSYO
a. Ang “mahalagang mga negosyo” ay anumang negosyo o aktibidad ( o anumang Negosyo/
aktibidad na nagpapatrabaho/ gumagamit ng manggagawa) na itinalaga ng Opisyal ng
Pampublikong Kalusugan ng Estado bilang “Mahalagang Kritikal na
Manggagagwa”

na

nakasaad

sa

:

Imprastrakturang

https://covid19.ca.gov/img/Essential

CriticalInfrastructureWorkers.pdf) at ang listahan na iyon ay maaaring ma-update sa bawat oras,
at itinutukoy sa Ehekutibong Kautusan

N-33-20 na inisyu ng Gobernador ng Estado ng

California.
b. Lahat ng mahalagang mga negosyo na nagpapahintulot sa mga miyembro ng publiko na pumasok
sa isang pasilidad ay dapat maghanda at mag-post nang hindi lalampas sa 12:00 a.m. ng Abril 7,
2020

ng “Social

Distancing

and

Sanitation Protocol”

sa

form

(at

makikita

sa:

https://www.sandiegocounty
.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid19/SOCIAL_DISTANCING_AND
_SANITATION_PROTOCOL_04022020_V1.pdf ), o sa isang form na kinakailangan ng ibang
entity ng pamahalaan na nangangailangan ng katulad na impormasyon, para sa bawat isa sa
kanilang mga pasilidad sa county na bukas sa publiko. Ang Pagdistansiya sa Lipunan at Protocol
sa Sanitasyon ay dapat mailagay sa o malapit sa pasukan ng kaugnay na pasilidad at dapat
madaling makita ng publiko at ng mga empleyado. Ang isang kopya ng Social Distancing and
Sanitation Protocol ay dapat na ibigay sa bawat empleyado na nagtratrabao sa pasilidad. Ang
lahat ng mahalagang mga establisiyimento ay dapat magpapatupad sa Pagdistansiya sa Lipunan
at Protocol sa Sanitasyon at magbigay ng katibayan sa kanilang pagpapatupad nito sa sinumang
awtoridad na nagpapatupad ng Kautusang ito, kapag hiniling.

Ang Social Distancing and

Sanitation Protocol ay dapat linalahad ang lahat ng mga hakbang na kinakailangan sa seksyon c
sa ibaba. Sinumang negosyo na bigo na ihinada at pinakamabuting ipatupad ang Pagdistansiya
sa Lipunan at Protocol sa Sanitasyon ay dapat maisarado.

c. Kapag ang Estado ng California ay naglabas ng gabay ng industriya o anumang sumusunod na
pagbabago dito, na mandatory o iminungkahing restriksyon at/o mga hakbang na ipapatupad sa
isang partikular na sektor ng mahalagang negosyo, ang bawat mahalagang negosyo sa sektor ay
dapat sumunod sa gabay at dapat isama sa Pagdistansiya sa Lipunan at Protocol sa Sanitasyon
(inihanda alinsunod sa seksyon b, sa

itaas) lahat ng mga gabay na nakalista sa gabay sa

industriya. Anumang mandatoryong mga hakbang na kinkailangan sa Kautusan na ito ay dapat
din isama sa Pagdistansiya sa Lipunan at Protocol sa Sanitasyon.
11. MULING NAGBUKAS NA NEGOSYO
a. Ang “ muling nagbukas na negosyo” ay isang negosyo na hindi mahalagang mga negosyo na

naitukoy sa seksyon 10a sa itaas, at muling nabuksan alinsunod sa Plano ng Estado ng California
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sa Pagbawas sa COVID-19 at Pagbago sa mga Aktibidad ng Pinayagang Sektor upang Panatilihing
Malusog at Ligtas ang California (makikita sa
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx) na Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan ng Buong
Estado, inisyu ng Departamento ng Serbisyong Pangkalusugan ng California noong Agusto 28, 2020,
lahat ng mga bahagi nito ay namamahala sa County ng San Diego epektibo kaagad, at makikita sa {
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/8-2820_Order-Plan-Reducing-COVID19-Adjusting-Permitted-Sectors-Signed.pdf. Ang isang muling
nagbukas na Negosyo ay maaring magbukas kapag ang Opsiyal ng Pampiblikong Kalusugan ay
nagpaskil ng pagtanggap ng muling pagbukas na katayuan sa website ng San Diego Coronavirus at
ang mga negosyo ay sumunod sa mga kinakailangan sa Kautusan na ito.
b. Ang Blueprint ng Estado ng California para sa Ligtas na Ekonomiya ay nagtatatag ng apat nasistemang- baiting para sa pagbukas ng mga sektor ng Nnegosyo. Ang mga negosyong sektor na
nakalista sa “Substantial/Tier2” na tala ng mga Aktibidad at mga negosyo na tsart ay pinapayagan na
muling magbukas sa ilalim ng mga kondisyon na isinasaad sa tsart.
i. Ang bawat negosyo sa mga sumusunod na mga sektor na nakalsita sa mga Aktibidad at
Negosyo na Baitang ay kinakailangan ng lahat ng mga kustomer na makatangap ng mga
panloob o pagagamit ng mga pasilidad na karatula kasama ang kanilang pangalan at numero
ng telepono:
1. Salon sa Buhok at Barbero
2. Serbisyo sa Personal na Pangangalaga
3. Mga Gym & Fitness Centers
4. Mga Kainan, Wineries, Bars, Breweries, at Distilerya (kung saan ang pagkain ay
inihahain) ay kinakailangan sa seksyon g sa ibaba.
c. Lahat ng muling nabuksan na negosyo, maliban sa mga kainan , bars, wineries, distilerya, breweries
na hindi nagbibigay ng resktriksyon sa mga serbisy na magtake-out o magpadekiver, ay kailangan
maghanda at magpaskil ng “Plano sa Ligtas na Muling Pagbukas” sa form na magagamit sa
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/covid
19/Community Sector Support/BusinessesandEmployers/SafeReopeningPlanTemplate.pdf para sa
bawat pasilidad ng kanilang county. Ang mga kainan, bars, wineries, distilerya at breweries na hindi
nagbibigay ng restriksyon sa mga serbisyo ng magtke-out o magpdeliver , ay kailangan maghanda at
magpaskil ng “Protocol ng COVID-19 sa Pamamahala sa Kainan” sa form na makikita sa
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/deh/fhd/food/pdf/covid19sdrestaurantoperatingprot
ocol_en.pdf para sa bawat kainan sa county.
a
d. Ang Plano sa Ligtas na Muling Pagbukas o Protocol ng COVID-19 sa Pamamahala sa Kainan ay
kailangan ipaskil sa o malapit na entrada ng mahalagang pasilidad, at madaling makita ng publiko at
mga empleyado. Ang isang kopya ng Plano sa Ligtas na Muling Pagbukas o Protocol ng COVID-19
sa Pamamahala sa Kainan ay kailangn din magbigay sa bawat empleyado na nagtratrabaho sa
pasilidad. Lahat ng muling nabuksan na negosyo ay magsasakatuparan ng Plano sa Ligtas na Muling
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Pagbukas o Protocol ng COVID-19 sa Pamamahala sa Kainan at magbigay ng ebidesniya ng
implementasyon sa anumang awtoridad na ipinapatupd ang kautusan base sa hinihiling. Ang Planong
Ligtas na Muling Pagbukas o Protocol sa Namamahala sa Kainan sa COVID-19 ay dapat mailarawan
ang lahat ng mga hakbang na kinakailangan sa seksyon e, sa ibaba. Anumang negosyo na bigo na
maghanda at sumunod sa Planong Ligtas na Pagbukas o Protocol sa Namamahala ng Kainan sa
COVID-19 ay dapat magsara kaagad.

e. Kapag ang Estado ng California ay nag-isyu ng gabay sa industriya, o anumang
sumusunod na pagbabago nito, na may mandatoryo o iminungkahing mga
resktriksyon at/o mga hakbang sa pagimplementa sa pamamagitan ng isang partikular
na sektor ng negosyong muling nagbukas, ang bawat muling nagbukas na negosyo sa
sektor na ito ay dapat sumunod sa gabay at dapat isama sa Plano ng Ligtas ng Muling
Pagbukas o Protokol ng Namamahalang Kainan sa COVID-19 (inihanda alinsunod sa
seksyon c, sa itaas) lahat ng mga hakbang na nakalista sa gabay ng industriya.
Anumang mandatoryong mga hakbang na kailangan sa Kautusan na ito ay maaaring
isama sa Pagdistansiya sa Lipunan at Protocol ng Sanitasyon.
f. Lahat ng mga kainan, bars, wineries, distilyera at breweries ay dapat magsara mula
10:00 p.m hanggang 5:00p .m. . Ang mga tauhan na kailangan magsara, magbukas, o
maglinis ay dapat nasa pasilidad sa pagitan ng mga oras ng 11:00 p.m. at 5:00p.m.
g. Lahat ng mga kainan, bars, wineries, distilyera at breweries na pinayagan na
magbigay ng panloob na serbisyo alinsunod sa gabay ng Estado ng California sa PagDine-in sa Kainan ay dapat sumunod sa mga sumusunod na karagdagang
kinakailangan na nalalapat lamang sa mga tao sa panloob na kainan:
i. Paglimita sa mga tao na nakaupo at sa lamesa sa mga miyembro ng parehong
sambahayan ay ineenganyo.
ii. Kukunin ng kainan ang pangalan ng bawat bisitang nakaupo sa lamesa at ang
numero ng isang bisita at magpapanatili ng listahan ng mga pangalan at
numero ng hangagang sa tatlong linggo.
iii. Ang mga bisita ay kinakailangan na magsuot ng pantakip sa mukha palagi
habang nasa pasilidad, kasama kapag nakaupo sa lamesa bago maibigay ang
pagkain at pagkatapos maubos ang pagkain.
12. Isagawa ang lahat ng sumusunod na mga aksyon kung napag-alaman ng bawat mahalagang
negosyo at muling nagbukas na negosyo na ang isang empleyado ay nasuring may
COVID19:
i. Ipaalam kaagad sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County na
mayroong empleyado na nasuring kumpirmado-ng-laboratoryo sa COVID-19;
kasama ng pangalan, araw ng kapanganakan, at kontak na impormasyon ng
empleyado.
ii. Makibaka sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng County sa
kuponan na tumutugon sa COVID-19 upang maitukoy at maibigay ang kontak
na impormasyon ng sinumang tao na nailantad
ng empleyado sa
pinagtratrabahuan.
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iii. Magbigay ng abiso ng pagkalantad sa sinumang mga empleyado, at mga
kontraktor (na regular na nagtratrabaho sa pinagtratrabahuan), na maaaring
nailantad sa COVID-19, na nakasaad sa Playbook ng mga Nagmamay-ari ng
Negosyo ng COVI-9 sa Estado para sa Ligtas na Muling Pagbukas, na
makikita sa https://files.covid19.ca.gov/pdf/employer-playbook-for-safereopening--en.pdf

13. Panlabas na Libangan
a. Ang bawat pampublikong parke at lugar ng libangan, o pasilidad ay namamahala
alinsunod sa mga hakbang na isinasaad sa Gabay ng Industriya ng COVID-19 ng
Estado . Campgrounds, RV Parks at panlabas na Libangan. Ang namamahala ng
parke ay maghahanda ng Ligtas na Planog Muling Pagbukas alinsunod sa seksyon
11, sa taas, na nagpapakita kung paano ang parke o pasilidad ng libanagn ay
nagiimplementa ng kinakailangan na hakbang. Anumang parke o lugar ng
libanagan/pasilidad kung saan ang kinakailangan sa parke na protocol ay hindi
epektibong maimplementahan ay maaaring kailangan isara.
b. Ang alituntunin ng panlabas na libanagn at pang-araw na camps na sumusunod sa
Gabay ng Industriya sa COVID-19 ng Estado : Ang mga Pang-araw na camps ay
maaring maisagawa sa parke at lugar/pasilidad ng panlibangan
14. Ang mga taong nasuri na may COVID-19, o malamang na may COVID-19, ay dapat
sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan na pinamagatang: “Isolation of All Persons
with or Likely to have COVID-19”, o bilang kasunod na binago. Ang mga taong may malapit
na pakikipag-ugnay sa isang taong may COVID-19, o malamang na may COVID-19, ay
dapat sumunod sa Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan na pinamagatang: “Quarantine of
Persons Exposed to COVID-19,” o bilang kasunod na binago. Ang parehong mga kautusan
ay
makikita
sa:
https://www.sandiegocounty.gov/
content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html.
Kung ang isang mas tiyak na paghihiwalay o quarantine na utos ang inisyu sa isang tao, ang
kautusan na iyon ay dapat sundin.
15. Para sa mga layuning ng Kautusang ito:
a. “Pagtitipon” ay anumang kaganapan o pagpupulong na pinagsasama-sama ng mahigit
sa isang tao sa isang silid o sa isang panloob o panlabas na lugar sa parehong oras.
Ang pagtitipon ay hindi kinabibilangan ng:
i. Ang pagtitipon na kinabibilangan lamang ng mga miyembro ng pamilya sa
isang pamilya o sambahayan.
ii. Mga pagpapatakbo sa mga paliparan, pampublikong transportasyon o ibang
mga lugar kung saan ang mga taong nakasakay ay nagagawang mag-social
distancing.
iii. Mga pagpapatakbo sa mahalagang mga establisiyimento gaya ng nilinaw sa
seksyon 10a sa taas at muling nabuksan na mga negosyo na isinasaad sa 11a
sa itaas sa kung saan ang ibang mga kinakailangan na ipinahayag sa
Kautusang ito ay sinunod.
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iv. Ang isang panrelihiyong serbisyo o seremonyang pangkultural kasama ang
kasalan na pinapayagan na ibinigay ng Gabay ng Estado sa mga Lugar ng
Pagsamba at Tagapagkaloob ng Serbisyong Panrelihiyon at Kultural na
Seremonya ay nasususnod. Ngunit ang isang resepsyon sa kalasal ay isang
pagtitipon at hindi pinapayagan.
v. Ang mga protesta sa labas kung saan ang mga nakikilahok ay pinapanatili ang
pagdistansiya sa lipunan at pagsuot ng pantakip sa mukha palagi.
b. “Hindi mahalagang empleyado” ay mga empleyado, mga kontraktor, o mga miyembro ng
publiko na hindi nagsasagawa ng paggamot, pagpapanatili, suporta o mga gawaing
administratibo na kailangan sa misyon ng pangangalaga sa kalusugan ng pangmatagalang
pasilidad ng pangangalaga o ng ospital. Ang hindi mahalagang empleyado ay hindi
kinabibilangan ng mga unang tumutugon o first responders, o ng mga empleyado ng
Estado, pederal, o lokal na mga opisyal, mga imbestigador, o tauhang medikal na
nagsasakatuparan ng mga tungkulin sa batas. Ang hindi mahalagang mga empleyado ay
hindi kinabibilangan ng mga bisita sa mga ospital at pangmatagalang pasilidad sa
pangangalaga na nabigyan ng pahintulot na pumasok ng direktor ng pasilidad, o ng
designee, dahil sila ay pamilya o kaibigan na bumibisita sa isang residente na malapit ng
matapos ang buhay o nasa katulad na sitwasyon, mga magulang o mga tagapag-alaga na
bumibisita sa isang bata na pasyente, o dahil sa anumang ibang mga kalagayan na itiuring
na angkop ng director ng pasilidad, o ng designee, at kung saan ang angkop na mga pagiingat ng pasilidad na sumusunod sa pederal, estado, at lokal na publikong patnubay
tungkol sa COVID-19 ay nasusunod.
c. “Social distancing o pagpapanatili sa pagitan mula sa kapwa-tao” ay ang pagpapanatili ng
anim na talampakan na paghihiwalay mula sa ibang mga tao maliban sa miyembro ng
sambahayan, first responders at medikal na mga tagapagkaloob na nagsasagawa ng pagiskrin sa temperatura.
16. Ang Kautusan na ito ay inilabas bilang resulta ng deklarasyon ng World Health Organization sa
ng isang pandaigdigang pandemya ng COVID-19 na sakit, na kilala rin bilang “novel
coronavirus.”
17. Ang Kautusang ito ay inilabas batay sa siyantipikong ebidensya tungkol sa pinakamabisang mga
pamamaraan upang bagalan ang paghahatid ng nakakahawang mga sakit sa pangkalahatan at sa
partikular ang COVID-19, pati na rin ang pinakamahusay na mga kasanayan na kasalukuyang
kilala at ginagamit upang protektahan ang mahihinang miyembro ng publiko mula sa pag-iwas
sa mga panganib ng malubhang sakit o kamatayan resulta ng pagkakalantad sa COVID-19. Ang
edad, kondisyon, at kalusugan ng bawat mahalagang bahagi ng populasyon ng county ay
nalalagay nito sa panganib para sa malubhang komplikasyon sa kalusugan, kasama ang
pagkamatay, mula sa COVID-19. Bagaman ang karamihan sa mga indibidwal na nahawaan ng
COVID-19 ay hindi nagkakasakit nang malubha, ang mga taong may banayad na mga sintomas
at asymptomatic o hindi nagpapakita ng sintomas ng COVID-19 na mga indibidwal ay maaaring
maglagay sa panganib sa ibang mahihinang miyembro ng lipunan—tulad ng mga matatanda, at
yaong may mga nakatagong kalagayan sa kalusugan—sa malaking panganib.
18. Ang mga pagkilos na hinihiling ng Kautusang ito ay kinakailangan upang mabawasan ang
numero ng mga indibidwal na malantad sa COVID-19, at sa gayon ay mabagal ang pagkalat ng
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COVID-19 sa county. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkalat ng COVID-19, ang Kautusang
ito ay nakakatulong upang mapanatili ang kritikal at limitadong kapasidad ng pangangalaga sa
kalusugan ng county at nagliligtas ng mga buhay.

19. Ang Kautusang ito ay inilabas alinsunod sa, at isinasama sa pamamagitan ng sanggunian: a)
ang Deklarasyon ng Local Health Emergency na inisyu ng Health Officer noong Pebrero 14,
2020; b) ang Proklamasyon ng Local Emergency na inisyu ng County Director of
Emergency Services noong Pebrero 14, 2020; c) ang aksyon ng County Board of
Supervisors upang patunayan at ipagpatuloy ang parehong lokal na emerhensya sa kalusugan
at lokal na emerhensya noong Pebrero 19, 2020; d) ang Proklamasyon ng State of
Emergency na inisyu ng Gobernador ng Estado ng California noong Marso 4, 2020; e)
Ehekutibong Kautusan N-25-20 na inisyu ng Gobernador ng Estado ng California noong
Marso 12, 2020 na nag-uutos na “Ang lahat ng mga residents ay dapat making sa anumang
mga kautusan at gabay ng mga opisyal ng mga lokal na opisyal kalusugan ng estado at ng
estado, kabilang ngunit hindi limitado sa pagpapataw ng mga hakbang sa social distancing,
upang makontrol ang COVID-19”; f) Proklamasyon 9984 tungkol sa COVID-19 na inisyu ng
Pangulo ng Estados Unidos noong Marso 11, 2020; g) Ehekutibong Kautusan N-33-20 na
inisyu ng Gobernador ng Estado ng California noong Marso 19, 2020; h) ang “Interim
Additional Guidance for Infection Prevention and Control for Patients with Suspected or
Confirmed COVID-19 in Nursing Homes” na inisyu ng CDC; at i) patnubay sa COVID-19
na inisyu ng California Department of Public Health sa kabilang, ngunit hindi limitado sa
Face Coverings Guidance na inisyu noong Abril 1, 2020; at j) ang State of California
“Resilience Roadmap”, ang Plano sa Pagbawas sa COVID -19 ng Estado ng California at
Pagbago sa mga Aktibidad na Pinayagan na Sektor upang Panatilihing Malusog at Ligtas ng
California ; at , ang Kaustusan ng Opisyal ng Pampublikong Kalusugan ng Buong Estado ng
California na nakapetsa ng Agosto 28, 2020.
20. Ang Kautusan na ito ay inisyu upang maiwasan ang mga pangyayari na madalas nagaganap
sa mga pagtitipon na maaaring magpalala sa pagkalat ng COVID-19, tulad ng: 1) ang
posibilidad na pagtaas ng pagtitipon na siyang nang-aakit sa mga tao mula sa isang malawak
na lugar ng heigrapiya; 2) ang mas matagal na panahon kung saan ang malalaking bilang ng
mga tao ay malapit; 3) ang kahirapan sa pagsubaybay sa pagkakalantad kung ang malalaking
bilang ng mga tao ang dumalo sa isang kaganapan o nasa isang solong lokasyon; at 4) ang
kawalan ng kakayahan upang matiyak na ang bawat mga tao ay sumusunod sa sapat na na
mga kasanayan ng kalinisan.
21. Ang Kautusan na ito ay inisyu sa pagbigay ng karagdagang mga oportunidad para sa mga
panlibangan na aktibidad habang nangangailangan ng proteksyon mula sa pagkalat ng
COVID-19 sa publiko na kukukuha ng oportunidad para sa mga aktibidad na panlibangan.
At ang pagbigay ng karagdagang mga proteksyon para sa mga empleyado ng mahalagang
negosyo o muling nagbukas na negosyo at ang kanilang mga kustomers/kliyente.
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22. Ang kautusan na ito ay insiyu upang protektahan ang pampublikong kalusugan habang ang mga
negosyo ay pinayagan na muling magbukas upang implementahin ang mga patakaran na
kinakailangan upang siguraduhin na ang kanilang mga empleyado at mga kustomers ay sumunod sa
pagdistansiya sa lipunan, sanitasyon at pagsasanay sa pagiskrin
23. Ang Kautusan na ito ay lumabas pagkatapos ng paglabas ng mahalagang patnubay mula sa Opisyal
ng Kalusugan, ng California Department of Public Health, ng CDC, at ng ibang publikong mga
opisyal sa kalusugan sa buong Estados Unidos at sa buong mundo.
24. Ang pagpahayag ng katotohanan at mga pangyayari na nakasaad sa pagmamatwid para sa bawat
Gabay na inisyu ng Departamento ng Serbisyong ng Kalusugan ng California na itinukoy sa
Kautusan na ito na tinatanggap at isinama sa pamamagitan ng pinagmulan sa kautusan na ito.
25. Alinsunod sa Health and Safety Code seksyon 120175.5 (b) ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno
sa county ay dapat magsagawa ng kinakailangang mga hakbang sa loob ng control ng entidad ng
pamahalaan upang matiyak ang pagsunod sa Kautusang ito at upang maipakalat ang Kautusang ito
sa mga lugar o mga lokasyon sa loob ng nasasakupan kung saan may mga pagtitipon na maaaring
maganap.
26. Ang paglabag sa Kautusang ito ay napapailalim sa multa, pagkabilanggo, o pareho. (California
Health and Safety Code seksyon 120295.)
27. Hangga’t kinakailangan, ang Kautusan na ito ay maaaring ipatupad ng Sheriff o ga pinuno ng
pulisya alinsunod sa Government Code na mga seksyon 26602 at 41601 at Health and Safety Code
seksyon 101029.
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28. Kapag nagkaroon na ng bisa ang Kautusang ito, ito ay papalit sa Kautusan of the Health Officer at
Emergency Regulations na napetsahan noong Agosto 7, 2020.

ITO AY INIUTOS:
Petsa: Setyembre 9, 2020

___________________________________
Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H.
Opisyal ng Pampublikong Kalusugan
County ng San Diego

MGA ALINTUNIN NG EMERHENSIYA
Bilang Direktor ng Serbisyo ng Emerhensiya para sa County ng San Diego, ako ay awtorisadong
magsakatuparan ng mga alituntunin para sa proteksyo ng buhay at ari-arian alinsunod sa Kodigo ng
Gobyerno Seksyon 8634 at ng San Diego County Code seksyon 31.103. Ang mga sumusunod ay
epektibo para sa durasyon ng Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan na inisyu sa itaas na nakasama nang
buo sa naitukoy ditto.
Ang Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan ay magsasakatuparan bilang alintuntunin para sa
proteksyon ng buhay at ari-arian.
Sinumang tao na lumabag o hindi sumunod o sadyang pinabayaan na sundin ang alintuntunin na ito ay
mapapasailalim sa multa, pagkakulong o pareho. (Government Code seksyon 8665.)
Petsa: Setyembre 9, 2020
______________________________________
Helen Robbins-Meyer
Hepe ng Opisyal na Administrador
Direktor ng Serbisyong Emerhensiya
County ng San Diego
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