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MAHIGPIT NA IPINAPATUPAD NA DIREKTIBA PARA SA MGA 
TAUHANG HINDI PA NABAKUNAHAN 

 
Mangyaring repasuhin ang lahat ng naaangkop na mga kautusan, patnubay, at regulasyon 
ng pampublikong pangkalusugan ng Estado. Kung saan mayroong pagkakaiba sa pagitan 
ng mga kinakailangang pampublikong pangkalusugan ng County at mga kinakailangang 

pampublikong pangkalusugan ng Estado, dapat sundin ang mas mahigpit na mga 
kinakailangan. 

Ang impormasyon tungkol sa mga kinakailangang pampublikong pangkalusugan ng Estado ay 
available sa covid19.ca.gov.  

Inilabas: Mayo 18, 2021 
Epektibo: Mayo 19, 2021 

 
Ipinapaliwanag ng Direktibang ito ang mga kinakailangang naaangkop sa lahat ng tauhang hindi 
nakumpirmang ganap na nabakunahan. Tinutulungan ng mga kinakailangang ito na matiyak na 
ang mga tauhang hindi pa nabakunahan ay mapanatiling ligtas at makakatulong na maiwasan ang 
pagkakalat ng COVID-19. Itong Direktiba ay mahigpit na ipinapatupad, at ang kabiguang 
sundin ito ay paglabag sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan ng County na inilabas 
noong Mayo 18, 2021 ("Kautusan"). Ang anumang negosyo, organisasyon, o entidad ng 
gobyerno na mayroong anumang tauhang hindi ganap na nabakunahan ay dapat sumunod sa mga 
kinakailangan sa Direktibang ito. 

Ang Kautusang Inilabas noong Mayo 18, 2021 

Ang Kautusan ay naglalaman ng mga rekomendasyon at nagpapataw ng ilang mga kinakailangan 
sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno upang matiyak na ang Santa Clara County ay 
mananatiling ligtas hangga't maaari, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: 
  

• Pagtukoy ng Katayuan sa Pagbabakuna at Mga Mandatoryang Panuntunan para sa 
Mga Tauhang Hindi Ganap na Nabakunahan. Dapat alamin ng mga negosyo at 
entidad ng gobyerno ang katayuan sa pagbabakuna ng lahat ng mga tauhan (kabilang ang 
mga empleyado, kontratista, at mga boluntaryo) na kasalukuyan o magtatrabaho sa isang 
pasilidad o lugar ng trabaho sa county at dapat sumunod sa mga panuntunan para sa mga 

https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
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tauhang hindi ganap na nabakunahan, tulad ng hinihiling sa Seksyon 9.c at 9.d ng 
Kautusan.   
 

• Mga Kinakailangan sa Panakip sa Mukha. Ang lahat ng mga tao ay dapat sumunod sa 
mga mandatoryang panuntunan sa paggamit ng mga panakip sa mukha na nilalaman sa 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng Panakip sa Mukha ng Opisyal ng 
Pangkalusugan. 
 

• Mga Kinakailangan sa Pag-uulat ng Kaso. Dapat hilingin ng mga negosyo at entidad 
ng gobyerno na agad na mag-alerto ang lahat ng tauhan sa negosyo o entidad ng 
gobyerno kung nasuri silang positibo para sa COVID-19 at naroroon sa lugar ng trabaho 
alinman (1) sa loob ng 48 na oras bago nagsimula ang mga sintomas o sa loob ng 10 araw 
pagkatapos nagsimula ang sintomas kung sila ay may mga sintomas; o (2) sa loob ng 48 
oras bago sa petsa na sila ay nagpasuri o sa loob ng 10 araw pagkatapos ng petsa na sila 
ay nagpasuri kung wala silang mga sintomas. Kung sakaling malaman ng isang negosyo 
o entidad ng gobyerno na ang alinman sa mga tauhan nito ay nakumpirmang positibong 
kaso ng COVID-19 at nasa lugar ng trabaho sa oras na ito, ang negosyo o entidad ng 
gobyerno ay kinakailangang iulat ang positibong kaso sa loob ng 24 na oras sa 
Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa 
www.sccsafeworkplace.org at sumunod sa kasunod na mga kinakailangang pamamaraan. 

 
Tingnan ang Kautusan at ang pahina ng mga FAQ para sa karagdagang mga detalye.  
 
Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang kinakailangang nalalapat sa lahat ng mga negosyo sa 
ilalim ng Kautusan, ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat sumunod sa mga 
sumusunod na kinakailangan. 
 

Mga Kinakailangan para sa mga Tauhang Hindi Ganap na Nabakunahan 
 

1. Para sa mga hangarin ng Direktibang ito, nalalapat ang mga sumusunod na kahulugan: 
 

a. Para sa mga layunin nitong Direktiba, ang "tauhan" ay nangangahulugang ang 
mga sumusunod na indibidwal na nagbibigay ng mga kalakal o serbisyo o 
nagsasagawa ng mga operasyon na nauugnay sa negosyo sa county: mga 
empleyado; mga kontratista at sub-kontratista (tulad ng mga nagbebenta ng mga 
kalakal o nagsasagawa ng mga serbisyo sa lugar o nagde-deliver ng mga kalakal 
para sa negosyo); mga independyenteng kontratista (tulad ng mga "gig worker" na 
nagsasagawa ng trabaho sa pamamagitan ng aplikasyon ng negosyo o iba pang 
online interface); mga tindera na pinahihintulutang magbenta ng mga paninda sa 
lokasyon; mga boluntaryo; at iba pang mga indibidwal na regular na gumagawa 
ng mga serbisyo sa lokasyon sa kahilingan ng negosyo. 
 

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
http://www.sccsafeworkplace.org/
https://covid19.sccgov.org/order-health-officer-05-18-2021-focused-safety-measures
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
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b. Para sa mga layunin ng Direktibang ito, ang isang tao ay "ganap na nabakunahan" 
dalawang linggo pagkatapos makumpleto ang buong inirekomendang serye ng 
pagbabakuna (karaniwang isa o dalawang dosis) na may isang bakunang 
pinahintulutan upang maiwasan ang COVID-19 ng pederal na Food and Drug 
Administration, kabilang ang paraan ng isang pahintulot sa paggamit sa 
emerhensiya. Halimbawa, mula sa petsa ng pagpapalabas ng Kautusang ito, ang 
isang indibidwal ay ganap na nabakunahan nang hindi bababa sa dalawang linggo 
pagkatapos makatanggap ng pangalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 ng 
Pfizer o Moderna o dalawang linggo pagkatapos matanggap ang solong dosis ng 
bakuna sa COVID-19 ng Johnson & Johnson. 

 

2. Mga Mandatoryang Kinakailangan para sa Mga Tauhang Hindi Ganap na Nabakunahan 
 

a. Dapat tiyakin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na ang lahat ng tauhang 
hindi ganap na nabakunahan na nagtatrabaho sa lokasyon ay nagsusuot ng mga 
panakip sa mukha alinsunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa 
Paggamit ng Panakip sa Mukha ng Opisyal ng Pangkalusugan. 
 

b. Dapat tiyakin ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na ang lahat ng tauhang 
hindi ganap na nabakunahan na isang "nakipagsalamuha ng malapitan" sa isang 
nakumpirmang kaso, o na kumpirmadong mayroong COVID-19, ay ibinukod 
mula sa lugar ng trabaho para sa tagal ng lahat ng naaangkop na panahon ng pag-
kuwarantina at/o pagbubukod alinsunod sa patnubay ng Opisyal ng 
Pangkalusugan sa www.sccsafeworkplace.org. 

 
c. Ang mga negosyo at entidad ng gobyerno ay dapat magbigay sa lahat ng tauhang 

hindi ganap na nabakunahan, nagtatrabaho man sa lokasyon o malayuan, ng 
impormasyon kung paano mabakunahan. Ang isang sample ng tala ng sumusunod 
na impormasyon ay available sa www.sccsafeworkplace.org. 
 

3. Malakas na Mga Rekomendasyon para sa Tauhang Hindi Ganap na Nabakunahan 
 

a. Hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga negosyo at entidad ng 
gobyerno na ipagbawal ang lahat ng tauhang hindi ganap na nabakunahan mula sa 
pagsali sa anumang pagbibiyaheng nauugnay sa trabaho, lalo na ang 
pagbibiyaheng higit sa 150 na milya mula sa county. 
 

b. Hinihimok ng Opisyal ng Pangkalusugan ang mga negosyo at entidad ng 
gobyerno na hilingin ang lahat ng tauhang hindi ganap na nabakunahan na 
magpasuri ng PCR sa COVID-19 bawat linggo, o pang araw-araw na pagsusuring 
antigen na may kumpirmasyong PCR sa COVID ng anumang positibo. 

 

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
http://www.sccsafeworkplace.org/
http://www.sccsafeworkplace.org/
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Manatiling may Kaalaman 

Para sa mga sagot sa mga madalas na katanungan, mangyaring tingnan ang Pahina ng mga FAQ. 
Mangyaring tandaan na ang Direktibang ito ay maaaring ma-update. Para sa pinakabagong 
impormasyon sa Kautusan ng Opisyal ng Pangkalusugan, bisitahin ang website ng Departamento 
ng Pampublikong Pangkalusugan ng County sa www.sccgov.org/coronavirus. 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/public-health-orders-faq.aspx
http://www.sccgov.org/coronavirus
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