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PAGHARAP SA COVID-19
Upang masugpo ang paglaganap ng COVID-19, ang bawat isa sa
Glendale ay dapat magsuot ng Takip sa Mukha sa tuwing nasa labas ng
kanilang tirahan, maliban ang mga sumusunod:
• Ikaw ay nag-iisa o kasama ng mga kasambahay lamang
• Mga batang 2 taong gulang at pababa (kasama ang mga sanggol)
• Mga batang may problema sa paghinga
• Mga taong may dinaramdam or disabilidad na gumaganap ng pinahihintulutang mga gawain ay
maaaring hindi magsuot ng takip sa mukha kung sila ay magpapanatili ng agwat sa kapwa at
sumusunod sa lahat ng direktiba ng pamahalaan at protokol ng Los Angeles County Public Health
• Kapag ang takip sa mukha ay nagdadala ng panganib kaugnay ng trabaho sa ilalim ng ng mga
batas pangpederal, pang-estado, at panglokal, o sa mga regulasyon sa lugar ng trabaho
• Ng kahit sinong may problema sa sa paghinga o nawalan ng malay, walang kakayanan o
maaaring hindi makapag-alis ng takip sa mukha nang walang tulong
• Kapag nasa indoor na lugar, sa kondisyong (i) mayroong hindi bababa sa anim na pulgadang layo
sa iba, at (ii) ang iba ay malamang na hindi tutungo sa lugar na iyon sa susunod na ilang araw
• Kapag nasa outdoors, sa kondisyong (i) ikaw ay nag-iisa o kasama ng mga kasambahay
lamang, kung saan walang ibang kalapit sa loob ng 30 pulgada. Dapat ipakita ng bawat isa ang
takip sa mukha at ang handang pagtatakip ng bibig at ilong kapag may ibang taong makakalapit
sa loob ng 30 pulgada.
• Kapag ang tao ay nag-iisa sa isang pribadong opisina o lugar na hindi ginagamit ng iba pa at
malamang na hindi pupuntahan ng iba nang walang pasabi
• Kapag nasa loob ng sasakyan at nag-iiisa o eksklusibong ang kasama ay mga kasambahay
lamang, maliban kung kailangang magbaba ng bintana ng sasakyan upang makipag-usap sa
mga first responders, mga manggagawa sa food service, o iba pang hindi miyembro ng
sambahayan
• Kapag kumakain o umiinom, maging indoor o outdoor

