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Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasan  
sa lugar ng trabaho para maiwasan ang COVID-19 

Para sa mahalaga at kailangang proyektong konstruksyong  
may 10 o mas mababang bilang ng mga manggagawa 

  
Paliwanag: 
Ang impormasyong ito ay para sa mga mahalaga at kailangang pang-konstruksyong negosyong may 10 o 
mas mababang bilang ng mga manggagawa sa lugar ng proyekto o construction site.  
 
Bilang bahagi ng nagpapatuloy na gawain ng pamahalaang panlunsod para tulungan ang mga maliliit na 
negosyong nangongontrata at upang patuloy ding mabigyan ng impormasyon ang publiko tungkol sa 
mga usaping may kinalaman sa COVID-19, ang Department of Building Inspection (DBI) ay naghanda ng 
halimbawang listahan o sample checklist kung saan pinagsama sa isang dokumento ang mga kailanganin 
o requirement ng “Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan Bilang C19-07(b) hinggil sa Pamamaraan ng 
Pagdidistansya sa Kapwa na pinagtibay noong Ika-31 ng Marso, 2020” (March 31, 2020 Order of the 
Health Officer No.C19-07(b) Social Distancing Protocols) at “Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan hinggil 
sa Gabay para sa mga Mahalaga at Kailangang Pang-Konstruksyong Negosyo na pinagtibay noong Ika-
2 ng Abril, 2020”(April 2, 2020 Health Officer Directive) hinggil sa mga Patnubay sa mga Mahalaga at 
Kailangang Pang-Konstruksyong Negosyo (Guidance for Construction-Related Essential Businesses).   
 
Sa nakalakip na halimbawang listahan o checklist template pinagsama sa iisang dokumento o 
pormularyo ang mga kailanganin para tumugon sa Kautusan at Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan (Health 
Officer Order and Directive) at ang layunin nito ay gamitin ang dokumento sa mga lugar ng trabaho na 
may 10 o mas mababa pang bilang ng mga manggagawa sa negosyong pang konstruksyon at iba pang 
Mahalaga at Kailangang mga Negosyo batay sa depinisyong nakasaad sa Kautusan ng Opisyal ng 
Kalusugan Bilang C19-07(b) (Essential Businesses as defined in the Health Officer Order No. C19-07(b)) at 
iba pang negosyong kabilang sa San Francisco’s FAQs tungkol sa konstruksyon.   
 
Matapos kumpletuhin o punuan ng kontratista ng kailangang impormasyon ang pormularyo o 
dokumento, nararapat na ipaskel ito sa lugar ng proyekto o construction site alinsunod sa kautusang 
nakasaad sa dokumento – sa lahat ng pasukan sa lugar ng trabaho. Kung ang lugar ng proyekto o 
trabaho ay may mahigit sa 10 manggagawa o empleyado, tungkulin ng mga kontratista sa lugar na iyon 
na sundin ang nabanggit na mga Kautusan at Direktiba gamit ang kanilang sariling pormularyo o iba pang 
dokumentasyon. 
 
Kapag nakumpleto na ang mga dokumento, maaari ipasa o isumite ng kontratista ang kanilang Planong 
Pangkalusugan at Pangkaligtasan (Health and Safety Plan) sa DBI email na ito: 
dbi.covid19safetyplans@sfgov.org. Dapat magtabi ng sariling kopya ng Plano ang kontratista.  Ang 
pagpapaskel at pagsusumite ng dokumentong ito sa DBI ng kontratista ay walang kinalaman sa 
pagpapasiya ng Lunsod at County ng San Francisco kung tutukuyin o itatakdang mahalaga at kailangan o 
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essential ang proyekto alinsunod mga alituntunin ng Kautusan sa Pampublikong Kalusugan C19-07(b) 
(Public Health Order C19-07(b)). 

Nararapat na maging pamilyar ang mga kontratista sa mga bagong Kautusang Pangkalusugan at iba pang 
karagdagang impormasyong may kinalaman sa COVID-19, kasama na rito ang Kautusang Pangkalusugan 
Blg. C19-12 (Ika-17 ng Abril, 2020) o Health Order No. C19-12 (April 17, 2020) hinggil sa paggamit ng mga 
pantakip o proteksyong gamit sa mukha. 

 

Mga Link ng Sanggunian: 

Tingnan ang link na ito para sa kumpletong kopya ng March 31, 2020 Order of the Health Officer 
No.C1907(b): https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-
03312020.pdf 

 

Tingnan ang link sa webpage ng Lunsod ng San Francisco tungkol sa konstruksyon at mga Karaniwang 
mga Katanungan o Frequently Asked Questions tungkol sa mga trabahong may kaugnayan sa COVID-19: 
https://sf.gov/information-construction-projects-during-coronavirus-outbreak. Makikita rin sa webpage 
na ito ang mga Pamamaraan ng Pagdistansya sa Kapwa at Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasan 
(Social Distancing Protocol and Health Safety Plan). 

 

Para sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa COVID-19, mangyaring tingnan ang 
https://sf.gov/coronavirus. 
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Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasan sa lugar 
ng konstruksyon para maiwasan ang COVID-19 

Para sa mahalaga at kailangang proyektong konstruksyong may 10 o 
mas mababang bilang ng mga manggagawa 

 
Ang sumusunod na Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasan ay 
nabuo at naipaskel na sa pasukan ng lugar ng konstruksyon alinsunod 
sa mga alituntunin ng “Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan Bilang C19-
07(b) hinggil sa Pamamaraan ng Pagdidistansya sa Kapwa, Ika-31 ng 
Marso, 2020” (March 31, 2020 Order of the Health Officer No.C19-
07(b) Social Distancing Protocols) at ng “Direktiba ng Opisyal ng 
Kalusugan hinggil sa Gabay para sa mga Mahalaga at Kailangang Pang-
Konstruksyong Negosyo, Ika-2 ng Abril, 2020” (April 2, 2020 Health 
Officer Directive regarding Guidance for Construction-Related 
Essential Businesses). 
 

 
Petsa: 
Kumpanya/ Pangalan ng Kontratista: 
Numero ng Lisensya: 
Lokasyon ng proyekto/Address:  
Bilang ng empleyado sa lugar ng konstruksyon: 
 
 
Kailangang ipatupad ng mga kontratista ang lahat ng naaangkop na mga alituntuning 
nakalista sa ibaba, at nakahanda silang magpaliwanag kung bakit ang anumang alituntuning 
hindi ipinatutupad ay hindi naaangkop sa kanilang negosyo. 
 
☐ Magtalaga ng Kinatawan bilang “Site Safety Rep (SSR)” na magbabantay at magpapatupad ng 
lahat ng tagubilin o rekomendasyong pamamaraang pangkaligtasan para makaiwas sa COVID-
19 virus ang lahat ng mga manggagawa ng kontratista. 
 
Pangalan:  
Numero ng telepono: 
Email address: 
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***** 
Paunawa: 
 
☐ Karatula sa bukana o pasukan sa lugar ng konstruksyon na nagpapabatid sa lahat ng mga 
manggagawa na dapat silang: umiwas sa pagpasok sa lugar ng konstruksyon kung sila ay may 
ubo o lagnat; manatiling nakadistansya sa isa’t isa nang hindi kukulangin sa anim na piyeng layo 
(6 ft.); bumahing at umubo sa isang panyo o tisyu o, kung wala nito, sa loob ng siko ng sariling 
braso; at huwag makipagkamay o magkaroon ng di-kailangang pisikal na pakikipag-ugnayan. 
 
☐ Karatulang nagpapakita ng kopya ng paunawang ito na kombinasyon ng mga impormasyon 
tungkol sa Planong Pangkalusugan at Pangkaligtasang at Pamamaraan ng Pagdidistansya sa 
Kapwa sa bawat pampublikong pasukan sa lugar ng konstruksyon.  
 
☐ Araw-araw, kailangang nakatala ang petsa, at 
 magbibigay ng “tailgate session” o pulong ng mga manggagawa na nakatuon sa mga usaping 
pangkaligtasan sa lugar ng trabaho upang ipaalala ang mga alituntunin at gabay para maiwasan 
ang pagkalat ng virus. Itala o idokumento ang pangalan ng mga dumadalo sa pulong na ito.  
 
Mga hakbang o pagtatakda para pangalagaan ang kalusugan ng mga manggagawa (lagyan 
ng tsek ang lahat ng angkop na sagot): 
☐ Ang lahat ng manggagawa ay pinayuhang huwag pumasok sa trabaho kung maysakit. 
 
☐ Ang mga manggagawang kakikitaan ng malinaw na sintomas ng sakit ay pinagbabawalang 
pumasok sa lugar ng trabaho, pati na sa pagkakataong sila ay umalis at bumalik sa trabaho sa 
loob ng parehong araw ng trabaho.  
 
☐ Hangga’t maaari, nakadistansya nang hindi bababa sa anim na piyeng (6 ft.) layo sa isa’t isa 
ang mga manggagawa. 
 
☐ Magbigay ng “Personal Protective Equipment (PPE)” o kagamitang pampersonal na 
proteksyon para gamitin sa mga gawain kung saan hindi maaaring gawin nang may “social 
distancing” o ligtas na layo o distansya sa kapwa. Ilista ang mga PPE na inilaan: 
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☐ Dapat na mayroong pantakip o proteksyon sa mukha na maaaring isuot ng mga manggagawa kung 
sila ay malapit sa ibang mga katrabaho, kapag may mga bisitang kliyente/kostumer, at kapag sila ay nasa 
anumang lugar na karaniwang may mga taong mula sa publiko o iba pang empleyado. 
 
☐ Panatilihin ang sapat at ligtas na distansya o layo sa bawat isa sa mga elebeytor/magtakda ng 
iskedyul o oras ng paggamit nito kung kinakailangan. 
 
☐ Ang kainan o lugar na pahingahan, banyo, at iba pang madalas gamiting lugar ng maraming 
manggagawa ay nililinis at dinidisimpekta nang madalas ayon sa iskedyul na ito:   

☐ Mga banyo: 
☐ Lugar na pahingahan o kainan: 
☐ Iba pang lugar:  

 
☐ Ang mga madalas hawakan o hipuing bagay, kasama na ang mga kagamitan o aparatong 
ginagamit ng maraming empleyado, ay palagiang nililinis at dinidisimpekta.  
 
☐ Magtakda ng mga paraan ng paglilinis na ipatutupad bago umalis at lumabas sa lugar ng 
trabaho. 
 
☐ May mga gamit na panlinis at pang-disimpekta na nakalaan sa lahat ng empleyado at 
makukuha sa mga lugar na ito: 
 
☐ May mga hand sanitizer o panlinis ng kamay na epektibong panlaban sa COVID-19 na 
nakalaan sa lahat ng empleyado at makukuha sa mga lugar na ito: 
 
☐ May sabon at tubig na nakalaan sa lahat ng empleyado at makukuha sa mga lugar na ito: 
 
☐ Abisuhan o bigyan ng impormasyon ang iba pang maypagawa (halimbawa, iba pang 
kontratista o subcontractor) tungkol sa lahat ng mga alituntunin o panukala at atasan silang 
sundin ang mga ito. Kung papasok ang ibang kontratista sa lugar ng trabaho ng isa pang 
kontratista, ipatutupad ang pinakamahigpit na alituntunin doon.  
 
☐ Opsyonal—Ilagay ang iba pang panukala o alituntunin:  
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☐ Magpatupad ng “Code of Safe Practices” o Alituntunin ng Pamamaraang Pangkaligtasan na 
mag-aatas sa mga manggagawa na sundin ang sumusunod na gabay sa kaligtasan habang nasa 
trabaho:  
 
1.   Kung may dinaramdam kang sakit at/o nalantad ka sa sakit dahil sa pakikikasalamuha mo sa 

sinumang maysakit, manatili ka sa bahay. Maaaring hingan ka ng resulta ng test na 
nagpapakita ng negatibong resulta (walang impeksyon) bago ka payagang bumalik sa 
trabaho. Mahalaga ito para maiwasan ang pagkalat ng virus.  

2.   Maghugas ng kamay nang madalas gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 
segundo. Iwasan ang paghipo sa iyong mukha gamit ng hindi nahugasang kamay. Iwasan din 
ang paghawak, nang walang proteksyon ang iyong kamay, sa mga bagay na madalas 
hawakan o hipuin ng ibang tao. 

3.   Palagiang siguraduhing mayroon kang ligtas na layo o distansya sa ibang mga katrabaho. 
Panatilihin ang rekomendasyong anim na piyeng layo (6 ft.) kapag hindi nakasuot ng 
kailangang PPE para sa pagtatrabaho nang malapitan sa iba pang empleyado. Huwag 
makipagkamay o magkaroon ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa iyong mga katrabaho. 
Huwag makisakay o maki-carpool sa iyong mga katrabaho maliban kung sila ay iyong 
kamag-anak na nakatira sa parehong bahay na tinitirhan mo. 

4.   Huwag makigamit o magpahiram ng telepono sa iba. Mananatiling suspendido o bawal 
muna ang paggamit ng microwave o initan ng pagkain, water cooler o kuhanan ng tubig at 
iba pang gamit sa lugar ng pahingahan o kainan hanggang wala pang bagong patnubay 
tungkol dito. 

5.   Linisin ang mga personal na gamit bago ito gamitin, pati na rin ang mga kagamitang 
panggrupo. 

6.   Kung ang trabaho mo ay kinakailangang gawin nang malapit sa ibang tao, siguraduhing 
nakasuot ka ng angkop na PPE at mayroon kang sapat na kasanayan at kaalaman sa tamang 
paggamit nito. Siguraduhin munang magkaroon ka ng angkop na kagamitan o PPE at 
pagsasanay sa paggamit nito bago mo simulan ang anumang trabaho.  
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7.   Siguraduhing linisin at pangalagaan mo ang iyong personal na gamit na PPE at huwag itong 
ipahiram sa ibang manggagawa.  

8.   Itapon ang mga minsanang gamit o disposable na PPE, pamunas na papel o paper towel, at 
iba pang bagay na katulad nito sa mga basurahang non-touch o di-hinahawakan. 

9.   Huwag umubo o bumahing sa iyong kamay; sa halip, direktang umubo at bumahing sa loob 
ng iyong braso sa may siko; sundin ang mga patnubay na itinakda ng Center for Disease 
Control, at tingnan ang website ng lunsod para malaman ang pinakabagong mga 
impormasyon: https://sf.gov/coronavirus.  

10. Dapat magbihis o magpalit ng damit galing sa trabaho ang mga manggagawa bago pumasok 
sa kanilang bahay. Huwag ipagpag ang mga damit. Labhan ang mga damit na pantrabaho 
nang hiwalay sa ibang mga labahin. 

 
Mga link: 
 
Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan Bilang C19-07b (Order of the Health Officer No. C19-07b) 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-
03312020.pdf 
 
Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan hinggil sa Gabay para sa mga Mahalaga at Kailangang 
Pang-Konstruksyong Negosyo 
(Health Officer Directive for Construction - related essential Business) 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Construction-Industry-DirectiveOrder-040220.pdf 
 
Pamamaraan ng Pagdidistansya sa Kapwa (Social Distancing Protocol) 
https://sf.gov/sites/default/files/2020-03/Appendix%20A%20 
%20Social%20Distancing%20Protocol.docx  
 
 
 
Deklarasyon 
Pinaninindigan kong lahat ng impormasyong nakasaad sa dokumentong ito ng Planong 
Pangkalusugan at Pangkaligtasan ay wasto at tama, at tinatanggap ko rin na tungkulin kong 
siguraduhing susundin ang nasabing alituntunin sa proyektong ito.  
 
 
Pangalan at Lagda ng Kontratista 
 
 
 
       
 
 
 

https://sf.gov/coronavirus
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-03312020.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/HealthOfficerOrder-C19-07b-ShelterInPlace-03312020.pdf
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Construction-Industry-DirectiveOrder-040220.pdf
https://sf.gov/sites/default/files/2020-03/Appendix%20A%20%20%20Social%20Distancing%20Protocol.docx
https://sf.gov/sites/default/files/2020-03/Appendix%20A%20%20%20Social%20Distancing%20Protocol.docx
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*Ang listahan ng mga kailanganin o checklist na ito ay isang halimbawang huwaran o template 
na inihanda ng Department of Building Inspection (DBI). Tungkulin ng kontratista o 
tagapamahala ng proyekto na buuin o kumpletuhin ito nang tama.  Ang kumpletong kopya ng 
Checklist ay naipadala na sa email ng DBI sa dbi.covid19safetyplans@sfgov.org. Ang anumang 
pabatid ng kontratista o ang pagpasa o pagsusumite ng checklist sa DBI ay walang direktang 
kinalaman sa pagpapasiya ng Lungsod at County ng San Francisco kung ang proyekto ay 
ituturing na mahalaga at kailangan o essential batay sa mga alituntunin ng Public Health Order 
C19-07(b). 
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