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Agosto 20 , 2020
Mahal na Mambabasa,
Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan ng San Francisco kamakailan ay naglathala ng impormasyon at gabay para
sa mga negosyong hindi pangkalusugan, mga kumpanya, tanggapan at samahan ng komunidad sa kung ano ang
gagawin kung ang isang tao sa lugar ng trabaho ay may COVID-19. Ang patnubay na ito ay nalalapat sa kung ang isa o
higit pang mga tao mula sa samahan ay may COVID-19 (ibig sabihin, sinubukan nila ang posi bo para sa COVID-19 o
nasuri ng kanilang healthcare provider na may COVID-19) at nakabuo sila ng mga sintomas sa loob ng 48 oras na nasa
trabaho. Kung ang 3 o higit pang mga empleyado ay sumubok ng posi bo sa isang 2-linggo na panahon, tawagan ang
Department of Public Health sa 415-554-2830.
Ang mga pangunahing punto na kailangang malaman ng mga tagapag-empleyo kapag posi bo ang kanilang
empleyado para sa COVID-19:
Pana lihin ang pagiging kompidensiyal. Huwag ipakilala ang pagkilala sa taong may sakit sa sinumang nasa
iyong lugar ng trabaho.
Inirerekumenda ng Kagawaran ng Kalusugan ng San Francisco na ang mga employer ay hindi humiling ng isang
tala o isang pag-atras matapos makumpleto ng isang empleyado ang paghihiwalay o kuwaren na.
Tiyakin ang iyong mga empleyado na ang isang employer ay hindi pinapayagan na sunugin, disiplinahin o
bawasan ang kanilang oras para mana li sa bahay kung sila ay sumubok ng posi bo, hiniling na magquaran ne o maghiwalay sa sarili para sa COVID-19.
Ibahagi sa iyong mga empleyado ang FAQ na ito s guidance na ibinigay ng DPH para sa mga manggagawang ay hiningi
na quaran ne o ihiwalay dahil sila ay alinman naging malapit sa contact na may isang tao na may COVID-19 o sila ay
diagnosed na may COVID-19 sa kanilang sarili. At siguraduhin na ipinaalam sa kanila ang mga libreng serbisyo ng
Lungsod na maaaring karapat-dapat sila kung sila ay nasa paghihiwalay at panahon ng kuwarentenas.
Dapat tukuyin ng mga employer ang (a) sa huling araw na ang taong nasuri ng COVID-19 ay naroroon sa lugar ng
trabaho at (b) sa araw na nagsimula ang kanilang mga sintomas. Ang sinumang may malapit na pakikipag- ugnay sa
taong nasuri na may COVID-19 sa loob ng 48 oras bago sila gumawa ng mga sintomas o habang sila ay nagkakaroon ng
mga sintomas ay dapat ibukod mula sa lugar ng trabaho at mana li sa bahay sa loob ng 14 na araw mula noong huling
araw na ang taong na-diagnose ng COVID19 ay nasa trabaho. Ang lahat ng iba na naroroon sa lugar ng trabaho ngunit
hindi nakilala bilang malapit na mga contact ay dapat na payuhan na subaybayan ang sarili para sa mga sintomas sa
loob ng 14 na araw pagkatapos ng huling araw na ang taong nasuri ng COVID-19 ay nasa trabaho at mana li sa bahay at
makipag-ugnay sa isang tagapagkaloob ng pangangalaga sa kalusugan kung nagkakaroon sila ng mga sintomas.
Ang mga negosyo ay dapat ding magsagawa ng mga hakbang sa paglilinis at pagdidisimpekta araw-araw at kapag may
sakit ang isang tao . Ang CDC ay naglabas ng gabay sa paglilinis at disinfec ng iyong pasilidad at ang DPH ay nag-post
ng mga tagubilin para sa Paglilinis at Disinfectant Safety at Inaprubahang Disinfectants . Bilang karagdagan,
paalalahanan ang lahat ng mga indibidwal na madagdagan ang mga panukala sa kalinisan ( paghuhugas ng kamay, pagiwas sa pakikipag-ugnay sa mga mata / ilong / bibig, sumasaklaw sa mga ubo at pagbahing) at magbigay ng mga syu,
hand sani zer at disimpektadong mga wipe na madaling ma-access sa buong pasilidad. Ang mga mai-print na
materyales ay magagamit dito at libre upang i-download.
Bukod dito, s i- istraktura ang kapaligiran ng trabaho upang sundin ang panlipunang distancing protocol . Bilang
paalala , ang mga negosyo ay kailangang lumikha, magpa bay at magpatupad ng isang nakasulat na Plano sa
Kalusugan at Kaligtasan (HSP) at sumunod sa lahat ng mga kaugnay na mga kinakailangan sa Mga Direksyon sa
Kalusugan , Pinakamahusay na Kasanayan at Gabay na yak para sa iyong industriya. Ang lahat ng mga negosyo ay
dapat na patuloy na suriin ang website ng Department of Public Health para sa mga update sa mga Order sa Kalusugan
at mga direktang nauukol sa iyong negosyo habang ang impormasyon ay patuloy na na-update. Ang karagdagang
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impormasyon ay matatagpuan sa SF . G ov i ncluding link sa Personal na Proteksyon ng Kagamitang ( PPE ) at pagorder ng signage para sa iyong negosyo.

Upang mapana li ang napapanahon sa mga anunsyo at mapagkukunan ng COVIC-19, mag-sign up para sa aming ebalita sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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