
1/28/22, 1:35 PM https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/2

Enero 28, 2022 OSB Newsle�er
 
 
Paksa: BAGONG Kautusang Pangkalusugan Epek�bo sa ika-1 ng Pebrero 
 
Minamahal na Kasosyo sa Komunidad,
 
Kahapon, in-update ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco ang kautusang pangkalusugan upang iayon sa mga
alituntunin ng estado. Basahin ang Kautusang Pangkalusugan upang makita ang mga pagbabagong nagawa. Maaari ka ring magbasa
ng redline na bersyon ng Health Order para mas madaling makita ang mga pagbabago. Bagama't palaging kri�kal na basahin ang
mga dokumentong ito nang buo, gusto naming maglaan ng ilang sandali upang tawagan ang iyong pansin sa ilan sa mga kapansin-
pansing pagbabago:
 
Pag-alis ng face mask sa mga stable cohort
(Appendix A)
 
Ang utos na ito ay nagbibigay-daan sa pag-alis ng mga panakip sa mukha sa loob ng mga stable cohort na ipagpatuloy sa mga lugar
kung saan ang lahat ay may napapanahong pagbabakuna (pangunahing serye ng pagbabakuna, kasama ang booster kung karapat-
dapat) simula sa ika-1 ng Pebrero. Tandaan na ang nakaraang threshold ay ang pangunahing serye ng pagbabakuna lamang.
 
 
Mga lugar na napapailalim sa kinakailangan sa pagbabakuna
Hal. Mga establisyimento o mga kaganapan kung saan inihahain ang pagkain o inumin sa loob ng bahay, gym, at iba pang fitness
establishment kung saan ang mga parokyano ay nagsasagawa ng mga ehersisyo na may kinalaman sa mataas na paghinga (Tingnan
ang Seksyon 4a ng Order)
 
Ang mga operator ng naturang mga Negosyo ay pinahihintulutan na, ngunit hindi kinakailangan, na tumanggap ng mga exemp�on
mula sa mga kinakailangan sa pagbabakuna para sa:
 

Relihiyosong paniniwala
Kwalipikadong medikal na dahilan
 

* Para sa mga parokyano, walang papeles na kinakailangan upang patunayan ang relihiyon o medikal na exemp�on. Para sa mga
tauhan, kinakailangan ang dokumentasyon. Tingnan ang mga sample na form ng declina�on sa maraming wika . 
 
Upang maisagawa ang mga pagbubukod na ito, ang mga kwalipikadong patron at kawani ay dapat:
 

Gumawa ng nega�bong COVID-19 rapid an�gen test sa loob ng araw bago pumasok at PCR laboratory test sa loob ng
dalawang araw bago pumasok. (Paki�ngnan ang talakayan ng pagsubok sa ibaba sa buod na ito).
Magsuot ng maayos na maskara sa lahat ng oras maliban kung pinapayagan sa ilalim ng mga par�kular na exemp�on ng
Appendix A (tulad ng habang ak�bong kumakain o umiinom).

 
Tandaan: Wala sa Kautusan ang naglilimita sa kakayahan ng anumang negosyo sa ilalim ng naaangkop na batas upang matukoy kung
kaya nilang mag-alok ng makatwirang akomodasyon sa mga kawani na may naaprubahang exemp�on. Dahil hindi kasing epek�bo
ang pagsubok at pag-mask sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 gaya ng pagiging napapanahon sa pagbabakuna, maaaring matukoy
ng isang negosyo na ang mga minimum na kinakailangan sa order na ito ay hindi sapat para sa mga operasyon nito upang
maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga parokyano, tauhan, o iba pa.
 
 
Indoor Mega-Events
Tinukoy bilang mga may 500+ na dumalo (�ngnan ang Seksyon 7b ng Order)
 
Ang utos ay nagdadala sa amin ng mas malapit sa pagkakahanay sa mga regulasyon ng estado. Ang mga dadalo ngayon ay dapat na:
 

Maging up-to-date sa mga pagbabakuna, kabilang ang booster kung karapat-dapat O
Gumawa ng nega�bong COVID-19 rapid an�gen test sa loob ng araw bago pumasok at PCR laboratory test sa loob ng
dalawang araw bago pumasok. (Paki�ngnan ang seksyong Pagsubok sa ibaba para sa higit pang impormasyon.)
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Pagsubok
 
Kapag ang mga patron o empleyado ay gumagawa ng nega�bong pagsusuri sa COVID-19, dapat silang:
 
Maging sa loob ng isang araw ng isang an�gen test o dalawang araw ng isang PCR laboratory test.

Gayunpaman, walang tao ang kinakailangang makakuha ng higit sa 2 pagsusulit bawat linggo, ang bawat pagsubok ay dapat
na hindi bababa sa 3 araw ang pagitan.
 

Ano ang maaaring gami�n bilang patunay ng isang nega�bong pagsusuri ?
 

Isang naka-print na dokumento mula sa isang test provider ng isang laboratoryo.
Ang isang elektronikong resulta ng pagsusulit ay ipinapakita sa isang telepono o iba pang aparato mula sa tagapagbigay ng
pagsubok o laboratoryo – ang impormasyon ay dapat kasama ang pangalan ng tao, uri ng pagsusulit na isinagawa, at
nega�bong resulta ng pagsusuri.
Ang isang larawang kinunan ng isang self-administered rapid an�gen test (tulad ng isang at-home test) ay hindi katanggap-
tanggap na patunay ng isang nega�bong pagsusuri. Ang pag-verify ng resulta ng pagsubok mula sa isang third party ay
kailangan.

 
 
Mga Mapagkukunan ng COVID-19
 

Mga site ng pagbabakuna at booster sa San Francisco
Mga site ng pagsubok sa San Francisco
Mga alituntunin sa paghihiwalay at Quaran�ne
Data ng SF COVID

 
 
Pinalawak ng SF ang Pagpopondo para sa Programang Karapatan sa Pagbawi upang Suportahan ang mga Manggagawa na Posi�bong
COVID
Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni Mayor London Breed at Supervisor Hillary Ronen na ang San Francisco ay maglalaan ng
karagdagang $5.4 milyon mula sa Pangkalahatang Pondo ng Lungsod upang palawigin ang Right to Recover Program hanggang sa
katapusan ng Hunyo 2022 upang matugunan ang kasalukuyang pagdagsa ng mga aplikasyon. Ang Right to Recover Program ay
nagbibigay ng isang beses na pagbabayad sa mga nasa hustong gulang na residente ng San Francisco na nagposi�bo sa COVID-19, at
inaasahang makaranas ng kahirapan sa pananalapi sa panahon ng kanilang quaran�ne o isola�on.
 
Para sa higit pang impormasyon sa Right to Recover Program, pakibisita ang oewd.org/covid19/workers .
 
Libreng at-home COVID-19 Tests
Bawat tahanan sa US ay kwalipikadong mag-order ng 4 na libreng at-   home COVID-   19 na pagsusuri.
 

Limitasyon ng isang order bawat �rahan ng �rahan.
Kasama sa isang order ang 4 na indibidwal na rapid an�gen COVID-19 na pagsusuri.
Ipapadala nang libre ang mga order simula sa huling bahagi ng Enero.

 
Upang mag-order, bisitahin ang h�ps://www.covidtests.gov/ .
 
 
Makipag-ugnayan sa amin
Gaya ng da�, nandito ang OSB para tumulong. Makipag-ugnayan sa amin online sa sfosb.org , sa pamamagitan ng email sa
sfosb@sfgov.org , o sa pamamagitan ng telepono sa 415-554-6134.    
 
Malapit nang lumipat ang aming opisina sa ibang pla�orm ng newsle�er. Habang dapat mo pa ring matanggap ang aming mga
newsle�er, may pagkakataon na ang aming mga newsle�er ay maaaring mahuli sa iyong junk/spam folder. Mangyaring maglaan ng
ilang sandali upang kumpirmahin ang iyong email address dito upang ma�yak na patuloy kang makakatanggap ng pinakabagong
balita sa maliit na negosyo.
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