DAAN TUNGO SA PAGBANGON
YUGTO-YUGTONG PAGLAPIT SA LIGTAS
NA MULING PAGBUBUKAS NG LOS

ANGELES COUNTY

COVID-19

Ang Los Angeles County ay sama-samang nagtrabaho upang mapabagal
ang pagkalat ng COVID-19 sa pagsunod sa Utos na Mas Ligtas sa Tahanan.
Sa aming plano sa pagbangon at marahang pagpapagaan sa Utos na Mas
Ligtas sa Tahanan, aming ibinabahagi ang Daan Tungo sa Pagbangon ng
Kagawarang ng Pampublikong Kalusugan. Ito ay nagbibigay ng mga
pananda para sa muling pagbubukas nang buong kaligtasan.

Pag-iingat (Safeguards) bago
ang Muling Pagbubukas

Proseso para sa Yugto- yugtong Muling Pagbubukas
Suriin at magtasa sa
mga gawain sa
pagpapabagal ng
pagkalat

Pagtitiyak sa kapasidad ng sistema
ng pangangalagang pangkalusugan

Tinitiyak ang kapasidad sa
kalusugan ng publiko upang masuri,
bakas, at ibukod

Pagprotekta sa mga
bulnerableng populasyon

Muling buksan ang mga
sektor sa pamamagitan
ng yugto-yugto

Muling buksan ang mga
sektor sa pamamagitan ng
yugto-yugto

Gumawa
ng mga protokol para sa
muling pagbubukas

Pagbubuo ng mga protokol para
masigurong ligtas ang mga
manggagawa at residente

Limang Yugto ng Muling Pagbubukas ayon sa Panganib
Unang Yugto

Utos na Mas Ligtas
sa Tahanan
Pagpaplano sa Pagbangon

Ikalawang Yugto
Ngayon
• Mga florists, ilang nagbebenta,
bentahan ng kotse, mga golf course
at mga daanan
• Iba pang negosyo na mababa ang
panganib (pagmamanupaktura,
opisina, pagbebenta)

Ikatlong Yugto
TBD
• Mga negosyong mas mataas ang
panganib (sining para sa
katawan, masahe, mga bar at
nightclub)
• Sinehan at laruan ng
bowling

• Esensyal na pangangalagang
pangkalusugan

• Paaralang K-12

• Mga aklatan at mga
libangang panlabas

• Mga kolehiyo at unibersidad

Ika-apat na Yugto
TBD
•

Mga negosyong
pinakamataas ang
panganib (lugar pang-aliw)

Ikalimang Yugto
TBD
Kabuuang Normal na
Operasyon

• Malalaking lugar na
pangkumbensyon
• Palakasan at mga
palutuntunang
pangmanonood

• Mga museo, sentrong
pangkultura, galeri

Pagpaplano para sa isang
Ligtas na Muling Pagbubukas

Napapabagal ba Natin ang
Pagkalat ng Sakit?

Ang bawat sektor ay magkakaroon ng mga protokol sa
muling pagbubukas na tutugon sa mga sumusunod na
konsiderasyon:

Protektahan at
suportahan ang
kaligtasan at
kalusugan ng mga
mamimili at
manggagawa

Siguraduhin ang
naaangkop na pisikal
na pagdidistansiya

Pakikipag-usap sa
publiko

ph.lacounty.gov/coronavirus
06/01/20 (Tagalog)

Siguraduhin ang
nararapat na
pagkontrol sa
impeksyon

Siguraduhin ang pantay
na akses sa mga serbisyo
para sa bulnerableng
populasyon

Ano ang ating kakayahan
sa pagpapabagal ng pagkalat
ng sakit?
• Mayroon ba tayong sapat na kapasidad
sa mga ospital, kasama na ang mga
ventilator at kama na pang-ICU?
• Sapat ba ang suplay ng PPE para sa
lahat ng manggagawa ng pangangalaga
sa kalusugan?
• Mayroon ba tayong sapat na kapasidad
sa pagsusuri at suplay sa pagsusuri?
• Tayo ba ay may sapat na kakayahan sa
pagsubaybay ng mga kaso at sa mga
nakasalamuha nito?

Gaano tayo kaepektibo sa
pagpapabagal ng pagkalat
ng sakit?
• Ang dami ng mga namamatay ba ayon
sa edad, estado ng kahirapan, at
lahi/etnisidad ay medyo matatag na
(relatively stable)?
• Ang dami ng mga naoospital ba ayon sa
edad, estado ng kahirapan, at
lahi/etnisidad ay medyo matatag na
(relatively stable)?
• Lahat ba ng mga populasyon na
kabilang sa mataas ang panganib ay
may akses sa pagsusuri?

