
EHEKUTIBONG BUOD PARA SA 
MAYO 18, 2021 NA KAUTUSAN
Sa Ika-18 ng Mayo 2021, ang Opisyal ng Pangkulusgan ng County ay nagpalabas ng bagong 
kautusan na nagtataguyod ng nakatuon na mga pamamaraan sa kaligtasan na idinisenyo sa 
pagbawas sa pagkalat ng COVID-19. Marami sa mga nakaraang paghihigpit ay hindi na 
kailangan dahil mayroon ng pagtaas ng bilang at paglaganap ng pagbabakuna at may mga 
kakaunting kaso ng COVID-19 sa komunidad. Gayunpaman, mahalaga na mas maraming tao 
ang mabakunahan at ang mga hindi nabakunahang tao ay magpatuloy na gumawa ng mga 
naaangkop na mga pamamaraan sa kaligtasan. Sa gayon, ang bagong Kautusan ay 
nangangailangan sa mga employer na tumukoy kung sino sa lugar ng trabaho ang 
nabakunahan na para sumunod sa kasalukuyan at inaasahan na mga patakaran ng County at 
Estado na nauugnay sa kaligtasan sa COVID-19 sa lugar ng trabaho. Ang bagong Kautusan ay 
magkakabisa sa Miyerkules, Mayo 18, 2021, kapag ang county ay papasok sa Dilaw na Antas ng 
Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado.  

Papalitan ng bagong Kautusan ang Oktubre 5, 2020 na Binagong 
Kautusan ng Pagbabawas ng Panganib at magreretiro ng marami sa 
kanilang mga kinakailangan, kabilang ang sumusunod: 

• Pag-maximize ng telework na trabaho ay hindi na kinakailangan:  Ang mga
negosyo ay hindi na kinakailangang mag-maximize ng bilang ng mga tao na
nagtatrabaho nang malayuan (remotely).

• Ang mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao ay hindi na kinakailangan: Ang
mga negosyo at entidad ng gobyerno ay hindi na kinakailangan na magsumite ng
mga Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao sa Public Health Department ng County.
Sa halip, sila ay dapat sumunod sa anumang patakaran ng Estado na naaangkop sa
kanilang negosyo, kabilang ang mga Cal/OSHA’s COVID-19 Emergency Prevention
Regulation na naaangkop sa karamihan sa mga negosyo.

• Tinanggal na ang lokal na Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa mga
Limitasyon sa Kapasidad: Wala nang mga lokal na patakaran na nauugnay sa
kapasidad. Para sa impormasyon sa kung ano ang pinapayagan sa mga county na
nasa Dilaw na Antas, tingnan ang Plano para sa Mas Ligtas na Ekonomiya ng Estado at
ang webpage ng Patnubay sa Industriya sa Pagbawas ng Panganib ng Estado.

https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/industry-guidance/


Papalitan ng bagong kautusan ang mga naunang paghihigpit sa mga 
aktibidad na may kakaunting nakatuon na mga kinakailangan na 
nauugnay sa pagbabakuna, mga panakip sa mukha, at pag-uulat ng kaso. 
Kabilang dito ang: 

• Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na tumukoy ng 
katayuan ng pagbabakuna ng lahat ng kanilang mga empleyado(at mga contractor 
at boluntaryo sa lokasyon).

o Sertipikasyon sa Sarili sa Katayuan sa Pagbabakuna

• Mangailangan sa lahat ng mga indibidwal, negosyo, at entidad ng gobyerno na 
sumunod sa Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Paggamit ng mga Panakip 
sa Mukha.

• Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na sumunod sa 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba para sa mga Hindi Nabakunahang 
Tauhan ng Opisyal ng Pangkalusugan.

• Mangailangan sa lahat ng mga negosyo at entidad ng gobyerno na magpatuloy sa 
agarang pag-ulat ng mga kaso ng COVID-19 sa kanilang mga tauhan sa Public 
Health Department, at na ang lahat ng mga programa ng kabataan (kabilang ang mga 
paaralan, kampo, isports program, at iba pang mga programa ng kabataan) ay 
magpatuloy sa pag-uulat ng mga kaso ng COVID-19, tulad ng ipinaliwanag sa 
Mahigpit na Ipinapatupad na Direktiba sa Pag-uulat ng Kaso ng Paaralang K-12, Mga 
Programang Atletiko ng Kabataan, at Iba pang mga Programa ng Kabataan.

https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-case-reporting-k-12-schools-and-youth-programs
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-unvaccinated-personnel
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-unvaccinated-personnel
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/mandatory-directive-use-face-coverings
https://covid19.sccgov.org/sites/g/files/exjcpb766/files/Documents/Self-Certification-Vaccination-Status-Form-TL.pdf

