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Malugod na Pagbati 
Ang isang patong-patong na pamamaraan na gumagamit ng maraming  mga estratehiya sa pagpipigil ay 
pinakamagandang paraan para matulungan mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang sa mga halimbawa ay ang 
pagiging napapanahon sa mga pagbabakuna sa COVID-19, pagbubukas ng mga bintana sa iyong tahanan o sentro upang 
mapabuti ang pagdaloy ng preskong hangin, at pagsisigurado na ang sinumang may mga sintomas ng sakit na COVID-
19 ay manatili sa bahay.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nasa ibaba ang buod ng mga iniaatas at pinakamahuhusay na gawain para sa mga tagapagbigay ng maagang 
pag-aalaga at edukasyon (ECE) para tumulong mapababa ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa mga 
kapaligiran ng ECE. Bilang karagdagan sa impormasyong ito, pakitandaan: 

Patnubay para sa mga Iniaatas at mga 
Pinakamahusay na Kasanayan para sa Tagapagbigay 
ng Edukasyon sa Kabataang Nagsisimula pa lang 
(Early Childhood Education Providers) 

Mga pagbabago: 
10/27/22 

• Binago upang tumugma sa binagong Utos ng LAC DPH Opisyal ng Kalusugan tungkol sa 
pagsusuot ng maskara sa panloob na lugar. Para sa karamihan ng mga indibiduwal sa ECE na 
kapaligiran, ang pagsusuot ng maskara ay maaaring nakabatay sa kagustuhan ng indibiduwal. 
Ang mga eksempsyon ay ang mga indibiduwal na bumalik bago makumpleto ang 10 araw na 
pagbubukod pagkatapos ng kumpirmadong COVID-19 na dayagnosis at sa mga indibiduwal 
na nasa loob ng 10 araw ng malapitang pakikisalamuha sa isang nakumpirmang  kaso ng 
COVID-19. Ang mga taong iyon ay patuloy na kinakailangang magsuot ng maskara sa panloob 
na lugar sa paligid ng ibang tao. Ganundin, ang mga indibiduwal na mas madaling magkaroon 
ng malubhang sakit ng COVID-19 ay mariing inirerekomendang magsuot ng isang mas 
nakakapagprotektang maskara sa mataong, panloob na kapaligiran na may hindi maayos na 
bentilasyon. 

• Ang pag-uulat ng mga indibiduwal na kaso ng COVID-19 sa ECE na kapaligiran ay hindi na 
kinakailangan. Sa hinaharap, ang anumang kumpol ng 3 o mas maraming may ugnayang mga 
kaso sa loob ng isang 14-araw na panahon ay dapat na iulat sa Pampublikong Kalusugan 
agad-agad at hindi dapat lalampas ng 1 araw ng negosyo. 
 

Mga elemento na nagpapataas sa panganib ng pagkalat ng COVID-19: 
• Mga saradong espasyo na hindi maayos ang daloy ng hangin - kung saan maaaring 

mabuo ang mga butil na naglalaman ng COVID-19 virus 

• Siksikang lugar na maraming tao sa malapit 
• Mga sitwasyon kung saan ang mga tao ay humihinga nang malakas at naglalabas ng 

maraming likido ng palahingahan - halimbawa kapag nag-eehersisyo, sumisigaw, o 
kumakanta. 

• Ang pagiging nasa alinman sa mga sitwasyong ito sa mahabang panahon. 
 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
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• Ang mga tagapagbigay ng ECE ay dapat sumunod sa naaangkop na Mga Pansamantalang Pamantayan sa 
Emerhensyang Pagpigil ng Cal/OSHA COVID-19 (Cal/OSHA ETS) at ang Utos ng Opisyal ng Kalusugan (Health 
Officer Order) ng LA County. Ang mas mahigpit na mga iniaatas ang dapat sundin sa mga sitwasyon kung saan ang 
mga utos ng Pampublikong Kalusugan ng LA County ay naiiba mula sa Cal/OSHA ETS. 

• Dapat suriin at sundin ng mga tagapagbigay ng ECE ang pangkalahatang gabay para sa mga negosyo. Ang 
pinakamahuhusay na gawain para sa ECE na inilarawan dito ay layuning dagdagan ang pangkalahatang 
patnubay na ito. 

• Ang mga tagapagbigay ng ECE ay dapat sumunod sa mga patakaran sa Gabay sa Plano sa Pamamahala 
ng Pagkakalantad para sa Maagang Pag-aalaga at Mga Lugar ng Edukasyon. 

Sundin ang mga panuntunan sa pagmamaskara para sa mga empleyado, mga bata, at mga 
bisita 
Ang mga maskara ay dapat na isuot sa panloob na lugar sa ilang mga kapaligiran at sitwasyon, kabilang ang kapag 
mayroong pagkakalantad sa COVID-19. Para sa mas marami pang mga detalye sa pagmamaskara at iba pang mga 
patakaran para sa mga indibidwal na may COVID-19 at malapit na nakasalamuha, tingnan ang Gabay sa Plano sa 
Pamamahala ng Pagkakalantad para sa Maagang Pag-aalaga at Mga Lugar ng Edukasyon ng COVID-19 at Flow 
Chart ng Mga Pagkilos para sa Pagbubukod at Malapit na Nakasalamuha ng ECE. 

Ang kasalukuyang Utos ng Opisyal ng Kalusugan (Health Officer Order) ng County ng Los Angeles - Sama-
samang Pagtugon sa Trabaho at sa Komunidad ay nagpahayag na sa karamihan ng mga negosyo at 
pampublikong kapaligiran, ang mga indibiduwal ay maaaring magsuot ng maskara batay sa kagustuhan ng 
indibidwal. Nalalapat ito sa mga batang may mga edad na 24 na buwan pataas, mga empleyado, kawani, 
boluntaryo, magulang, at mga bisita. Ang Utos ng Opisyal ng Kalusugan ay nagsasaad din na walang sinuman 
ang maaaring pumigil sa pagsusuot ng maskara sa isang pang-negosyo o pampublikong kapaligiran. Para sa 
mga taong gusto na magsuot ng maskara sa panloob na lugar sa paligid ng ibang tao, ang gabay sa kung 
paano pumili at magsuot ng isang mas mataas na antas na nagpoprotektang maskara upang mahusay na 
maprotektahan ang kanilang mga sarili at ang mga tao sa kanilang paligid ay maaaring makita sa webpage 
ng LAC DPH tungkol sa mga Maskara. May ilang mga eksempsyon sa polisiya ng pagsusuot ng maskara ang 
nalalapat, tulad ng nakasaad sa ibaba. Ang mga indibiduwal na ECE na tagapagbigay, mga programa, at 
mga pasilidad ay maaaring pumili na magkaroon ng mas mahigpit na mga polisiya kaysa sa mga 
nakalarawan sa kasalukuyang utos ng opisyal ng kalusugan:  
• Mga Bisita: Ang lahat ng mga bisita, kabilang ang mga magulang at tagapag-alaga, anuman ang kalagay 

sa pagbabakuna, ay maaaring magdala at magsuot ng mga maskara kapag sila ay nasa loob ng pasilidad. 
Isaalang-alang ang pagbibigay ng mga maskara para sa mga pumili na magsuot ng mga ito ngunit 
dumating na walang dala.  Tingnan ang pahina ng mga maskara sa LA County DPH para sa mas marami 
pang impormasyon. 

• Mga Bata: Ang lahat ng mga batang may edad na 24 buwan pataas ay maaaring magdala at magsuot ng 
mga maskara kapag sila ay nasa panloob na lugar ng pasilidad. Ang mga lugar ng ECE ay hindi inaatasang 
magbigay ng mga maskara sa mga naka-enrol na bata. Dapat alisin ang mga maskara sa oras ng pagtulog 
o kapag ang bata ay kumakain at umiinom. Para sa mas maraming impormasyon, tingnan ang 
ph.lacounty.gov/masks at Mga Mungkahi sa Pagmamaskara para sa mga Bata. 

o Patakaran sa Eksemsyon sa Maskara: May mga pagkakataon na ang Utos ng Opisyal ng 
Kalusugan (Health Officer Order) ay nag-aatas ng pagsusuot ng maskara sa panloob na lugar ng 
mga pampublikong kapaligiran (kabilang ang ECE), halimbawa, kapag ang tao ay nalantad sa 
taong may COVID-19 at inaatasang magsuot ng maskara sa loob ng 10 araw pagkatapos ng 
pagkakalantad, ang mga indibiduwal ay maaaring may eksemsyon mula sa pagsusuot ng 
maskara sa mga sumusunod na dahilan:  

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/ECEIsolationQuarantineFlowChart.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_SaferReturnWorkCommunity.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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• Ang mga bata na wala pang 24 na buwan. Ang sinuman na mas bata pa kaysa sa 24 na 
buwan ay hindi dapat magsuot ng maskara dahil sa panganib na hindi makahinga.  

• Ang mga taong bingi o hirap makarinig o kapag nakikipag-usap sa taong bingi o hirap 
makarinig kung saan mahalaga na makita ang bibig upang makapag-usap nang maayos.  

• Ang mga taong may kondisyong medikal, kondisyon sa kalusugan ng isip, o iba pang 
kondisyon, kung saan natukoy ng isang medikal na tagapagbigay na hindi ligtas para sa 
mga taong ito ang magsuot ng maskara. Isang sulat mula sa lisensyadong tagapagbigay 
ng pangangalagang pangkalusugan ng estado na nagpapatunay na ang taong ito ay may 
kondisyon na humahadlang sa kanila na na magsuot ng maskara ng ligtas ay dapat na 
ibigay. Ang mga sumusunod na lisensyadong propesyonal sa pangangalagang 
pangkalusugan ay maaaring magbigay ng mga sulat ng eksemsyon:  

o Mga medikal na tagapagbigay kabilang ang doktor (MD o DO), nagtatrabahong 
nars (NP), o katulong ng doktor (PA) na nagsasanay sa ilalim ng awtoridad ng 
isang lisensyadong doktor.  

o Mga lisensyadong nagtatrabaho sa kalusugan ng isip at pag-uugali. Kabilang ang 
klinikal na sosyal na manggagawa [Social Worker] (LCSW), klinikal na taong 
dalubhasa sa agham ng isip (Psy.D., Ph.D.), propesyonal na klinikal na tagapayo 
(LPCC), o therapist ng kasal at pamilya (LMFT).  
 

Kapag ang pagsusuot ng maskara ay kinakailangan batay sa kasalukuyang mga utos ng 
opisyal ng kalusugan, ang mga taong may eksemsyon mula sa pagsusuot ng maskara ay 
dapat na magsuot ng isang pangharang sa mukha (face shield) na may tela sa ilalim, 
hangga’t pinapahintulutan ng kanilang kondisyon. Ang mga programa ay maaaring 
pumili na maglagay ng alternatibong mga pamprotekta na estratehiya upang 
matanggap ang mga indibiduwal na ito. Kabilang sa mga halimbawa ang: 

• Regular (lingguhang) pananalang pagsusuri ng mga batang walang 
maskara at kawani,  

• Mga estratehiya upang mapabuti ang bentilasyon sa mga panloob 
na espasyo na tumatanggap ng mga bata at kawani na hindi 
nakamaskara; at  

• Pag-aalok sa mga mag-aaral at kawani na kasama sa mga panloob na 
espasyo ng hangin sa mga taong hindi nakamaskara ng mga napataas 
na grado na respireytor na maskara (hal. N95, KN95, KF94).  

• Eksemsyon sa pagmamaskara para sa mga malapitang nakasalamuha: Anuman ang 
pangkalahatang polisiya sa panloob na lugar na pagsusuot ng maskara, ang Kautusan na 
Pangkalahatang [Blanket] Pagkukulong ng LA County ay kasalukuyang nag-aatas sa mga 
malapitang nakasalamuha sa may kaso na nananatiling walang sintomas na magsuot ng 
mas mataas na antas ng nagpoprotektang maskara sa loob ng 10 araw pagkatapos ng 
huling pagkakalantad kapag nasa paligid ng iba habang nasa panloob na lugar. Ang mga 
malapitang nakasalamuha na ito ay dapat ding suriin ng hindi bababa sa isang beses 3-5 
araw pagkatapos ng pagkakalantad kung nais nilang maiwasan ang pagkukulong sa 
bahay. Ang mga malapitang nakasalamuha na 24 na buwang gulang pataas na may 
balidong eksemsyon sa pagmamaskara at gustong magpatuloy na dumalo sa programa 
agad-agad pagkatapos ng huling pagkakalantad ay dapat na: 

• Manatiling walang sintomas 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
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• Subaybayan kung may mga sintomas sa loob ng 10 araw pagkatapos 
ng huling pagkalantad, at 

• Magnegatibo sa COVID-19 na pagsusuri ng hindi bababa sa isang 
beses 3-5 araw pagkatapos ng pagkakalantad AT isang beses 6-9 
araw pagkatapos ng pagkakalantad. 

Ang mga taong 24 na buwang gulang pataas na hindi nakatutugon sa mga iniaatas na ito 
at hindi maaaring magsuot ng maskara pagkatapos ng pagkalantad ay kinakailangang 
manatili sa bahay ng sampung araw pagkatapos ng huling pagkalantad. 

• Ang mga imbestigador ng pagsiklab mula sa LA County DPH ay maaaring gumamit ng  
mga pansamantalang estratehiya na naiiba kung may nangyaring pagsiklab sa lugar. Ang 
mga bata, kawani, at tagapamahala sa mga programa ng ECE ay dapat na sumundo sa 
kanilang mga tagubilin. Halimbawa, ang mga bata na hindi kayang magmaskara ay 
maaaring atasan na manatili sa bahay sa panahon ng isang aktibong pagsiklab. Para ito 
sa kaligtasan ng mga dumadalo o nagtatrabaho sa pasilidad.  

• Para sa mga empleyadong hindi makapagsuot ng maskara, sumangguni sa Cal/OSHA ETS 
para sa mga patakaran sa pagbabalik-trabaho pagkatapos na malantad sa isang tao na 
may COVID-19.  

• Mangyaring sumangguni sa Gabay sa Plano sa Pamamahala ng Pagkakalantad para sa 
Maagang Pag-aalaga at Mga Lugar ng Edukasyon ng COVID-19 para sa mas marami pang 
impormasyon sa polisiya sa pagsusuot ng maskara pagkatapos ng pagkakalantad. 

• Mga Empleyado: Mga pag-aatas para magbigay ng mga respireytor at maskara sa mga empleyado ng 
ECE*: Ang lahat ng mga empleyado ng ECE na nagtatrabaho sa panloob na lugar o sa mga sasakyan sa 
paligid ng iba ay dapat alukin ng walang bayad ng gradong pang-operang maskara (kilala rin bilang mga 
maskara ng pamamaraang medikal) at mas mataas na antas ng mga respireytor (hal., KN95, KF94, o N95 
respireytor na maskara) para sa boluntaryong paggamit. Tandaan na ang Cal/OSHA ay nag-aatas din sa 
mga amo na magbigay ng mga respireytor kung hihilingin para sa boluntaryong paggamit ng sinumang 
empleyado, anuman ang kalagayan sa pagbabakuna, na nagtatrabaho sa panloob na lugar o sa loob ng 
mga sasakyan na may higit pa sa isang tao kasama ang mga tagubilin sa kung paano masisigurado na ang 
maskara ay angkop na nagkakasya. Tingnan ang mga panuntunan sa pagmamaskara para sa mga 
empleyado para sa mas marami pang mga detalye. 

• Dapat tiyakin ng mga amo na walang tao na pipigilan mula sa pagsusuot ng maskara bilang isang 
kondisyon ng pakikilahok sa isang gawain o pagpasok sa lugar ng ECE maliban kung ang pagsusuot ng 
maskara ay nagbabanta ng isang panganib. 

o Isaalang-alang din ang pag-aalok ng mga guwantes para sa mga gawain tulad ng 
paghahain ng pagkain, pagsusuot ng lampin, pagtatapon ng basura, o paggamit ng mga 
produktong panlinis at pandisimpekta. 

 
* Ang ilang mga independiyenteng kontratista ay itinuturing na mga empleyado sa ilalim ng Kodigo sa 

Pagtatrabaho ng Estado. Para sa mas marami pang mga detalye, tingnan ang webpage ng Kagawaran ng 
Industriyal na Pakikipag-ugnayan ng California (California Department of Industrial Relations) na 
Independiyenteng kontratista kumpara sa empleyado . 

 

Salain at tugunan ang mga kaso 
• Ang lugar ng ECE ay inaatasan ng Cal-OSHA na magkaroon ng proseso para sa pananala ng mga empleyado 

para sa mga sintomas ng COVID-19. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/ETS.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#transmission
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
https://www.dir.ca.gov/dlse/faq_independentcontractor.htm
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o Kasama sa mga pagpipilian ay: pagsusuri ng mga empleyado sa kanilang sariling mga sintomas 
bago pumasok sa trabaho, paggamit ng karatula sa pasukan ng lugar ng trabaho, o 
pagkumpleto ng araw-araw na pagsasala sa lugar. Ang pagkuha ng temperatura ay hindi 
iniaatas pero pinapayagan. Tingnan ang Pananala (Entry Screening).  

o Ang mga empleyado na mayroong mga sintomas ng COVID-19, nagpositibo ang pagsusuri, o 
nalantad ay inaatasan na sundin ang gabay sa pagbabalik trabaho ng Cal/OSHA ETS. 

o Inirerekomenda ang katulad na pananala, ngunit sa kasalukuyan ay hindi iniaatas, para sa mga 
bata at bisita bago pumasok sa pasilidad ng ECE. Ang parehong mga pagpipilian ay maaaring 
gamitin na inirerekomenda para sa mga empleyado. 

• Maglagay ng karatula (signage) para paalalahanan ang mga tao na HUWAG pumasok kung mayroon silang 
lagnat o iba pang mga sintomas ng COVID-19 at/o positibong COVID-19 na pagsusuri. 

• Ihiwalay ang sinumang tao o ibukod ang sinumang bata o kawani na nagpapakita ng mga sintomas ng 
nakakahawang sakit o karamdaman hanggang sa maihatid sila pauwi, ayon sa iniaatas ng Dibisyon ng 
Paglilisensya sa Pangangalaga ng Komunidad (Community Care Licensing Division, CCLD) (CCLD) ng CDSS 
at alinsunod sa Titulo 22 sa mga seksyon ng CCR 101216(h), 101226.1( a)(1) at 102417(e). 

o Siguruhin na ang mga nakabukody na mga bata ay patuloy na nakakatanggap ng sapat na 
pangangasiwa at ang kanilang kalusugan ay patuloy na inoobserbahan sa buong araw ayon sa mga 
iniaatas sa paglilisensya. 

o Sundin ang mga tagubilin ng pampublikong kalusugan para sa malapit na mga nakasalamuha 
(ph.lacounty.gov/covidcontacts) o pagbubukod (ph.lacounty.gov/covidisolation) kung ang 
indibidwal na nakatira sa isang pampamilyang tahanan ng pag-aalaga ng bata ay nagpapakita ng 
mga sintomas ng COVID-19.  

• Dapat abisuhan kaagad ng mga tagapagbigay ng ECE ang mga opisyal ng LA County DPH at kawani ng 
CCLD ng anumang mga kumpol ng 3 o higit pa na may mga ugnayang mga kaso sa loob ng 14-araw na 
panahon at hindi dapat hihigit sa 1 araw ng negosyo.  Sundin ang Gabay sa Plano sa Pamamahala ng 
Pagkakalantad para sa Maagang Pag-aalaga at Mga Lugar ng Edukasyon ng COVID-19. 

o Ang mga kumpol ng 3 o higit pang mga kaso na nagaganap sa loob ng 14-araw na panahon ay 
dapat na iulat kaagad sa DPH at sa Dibisyon ng Paglilisensya sa Pangangalaga ng Komunidad 
(CCLD) ng CDSS sa pamamagitan ng kanilang lokal na Tanggapang Pangrehiyon ayon sa iniaatas 
alinsunod sa Titulo 22, CCR seksyon 101212(d). 

o Dapat iulat ng mga pampamilyang tahanan ng pag-aalaga ng bata ang nakakahawang pagsiklab 
ng sakit, kapag tinukoy ng LA County DPH, sa CCLD sa pamamagitan ng kanilang lokal na 
Tanggapang Pangrehiyon alinsunod sa Titulo 22, seksyon ng CCR 102416.2(c)(3). 

• Sumangguni sa ECE COVID-19 Toolkit (ph.lacounty.gov/EducationToolkitECE) para sa karagdagang 
impormasyon sa pag-uulat at pamamahala ng mga impeksyon at pagkakalantad sa lugar ng trabaho. 

 

Isaalang-alang ang pagpapanatili ng distansyang pisikal at pirmihang mga grupo 
Bagama't hindi na iniaatas ang distansyang pisikal sa mga lugar ng ECE, makakatulong ito upang mabawasan ang 
paglaganap ng COVID-19. Isaalang-alang ang pagpapatupad ng mga sumusunod na hakbang: 

• Panatilihin ang mahusay na tinukoy na mga pangkat. Ang mga kapaligiran ng ECE ay karaniwang may 
pirmihang modelo na grupo na may parehong mga grupo ng mga kawani at mga bata na magkasama 
bawat araw. Subukang panatilihin ang malinaw na paghihiwalay sa pagitan ng mga grupo sa buong araw.  

• Iba’t ibahin ang paghahatid at pagsundo (drop-off and pick-up) na oras para mabawasan ang pagdami 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/covid19faqs.html#iso
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/5cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_ECE.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/ICEA2F910D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/ECE/


Patnubay para sa mga Tagapagbigay ng ECE 

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (Los Angeles 
County Department of Public Health) 
www.publichealth.lacounty.gov 
10/27/22 Guidance Early Childcare Education 8.26.22 (Tagalog_Filipino) 

- 6 - 

 

 

Tagalog 

ng tao. Ikonsidera na gawing mas madali para sa mga magulang at tagapag-alaga na ihatid ang mga bata 
sa simula at pagtatapos ng araw upang iba’t ibahin kung gaano karaming bata ang dumarating at umaalis 
nang sabay-sabay at mapigilan ang pagdami ng tao sa pasukan. 

• Gumamit ng mga tulong na makikita (visual aid), tulad ng teyp sa sahig o mga larawan, para 
paalalahanan ang mga bata na panatilihin ang distansya mula sa iba. 

• Gawing mas ligtas ang mga pagkain: 
o Para sa mga empleyado, kawani, at mga boluntaryo, panatilihin ang panlabas na lugar ng 

pahingahan. Para sa mga taong dapat kumain sa panloob na lugar sa pinagsasamahang silid,  
siguraduhin na ang lugar ay may maayos na daloy ng hangin. Hikayatin ang distansyang pisikal 
nang hindi bababa sa anim na talampakan (mga 2 braso ang haba) habang kumakain/umiinom. 
Ito ay magagawa sa pamamagitan ng estratehikong paglalagay ng mga mesa at upuan.  Isaalang-
alang ang pag-iiba-iba ng mga oras ng pahinga para mas kakaunting mga manggagawa ang 
gumagamit sa mga silid pahingahan o silid na kainan sa parehong oras.  

o Para sa mga bata, isaalang-alang ang pagkain sa labas kung pinahihintulutan ng espasyo at 
panahon. Kapag kumakain sa panloob na lugar, siguraduhing maayos ang daloy ng hangin sa 
lugar at hikayatin ang distansyang pisikal. Isaalang-alang ang paglipat ng mga mesa upang 
paglayuin ang mga bata o gumamit ng teyp at mga larawan para ipakita kung saan sila maaaring 
umupo para sa sapat na espasyo sa pagitan ng mga bata. 
 

Pagbutihin ang bentilasyon 
• Siguraduhin na ang sistema ng HVAC ng inyong gusali ay maayos at gumagana. 

• Isaalang-alang ang paglalagay ng mga nabibitbit na panlinis ng hangin na may mataas na kahusayan, 
pagandahin ang mga nananala ng hangin (air filter) ng gusali sa pinakamataas na kahusayan na posible, 
at gumawa ng iba pang mga pagbabago upang madagdagan ang dami ng hangin galing sa labas at 
bentilasyon sa lahat ng lugar ng trabaho. 

• Ikonsidera kung paano ligtas na magdadala ng sariwang hangin sa pasilidad. Kapag pinahihintulutan ng 
panahon at mga kondisyon sa pagtatrabaho, buksan ang mga bintana at pinto kung ligtas na gawin ito. 
Ikonsidera ang paggamit ng mga bentilador na ligtas para sa bata upang madagdagan ang pagiging 
epektibo ng mga bukas na bintana; palaging ilagay ang mga bentilador sa bintana upang hipang palabas 
ang hangin, hindi papasok. 

• Kapag hindi posible ang pagbubukas ng mga bintana, ang paglalagay ng iba pang hakbang sa pagkontrol 
sa impeksyon ay nagiging mas mahalaga para mabawasan ang panganib ng pagkalat, tulad ng 
inirerekomendang pagsuot ng maskara at distansyang pisikal. 

• Kung gagamit ka ng mga sasakyang pang-transportasyon, tulad ng mga bus o van, inirerekomendang 
buksan ang mga bintana upang mapataas ang daloy ng hangin galing sa labas kapag ligtas na gawin ito 
at pinahihintulutan ng panahon. 

• Tingnan ang Pansamantalang gabay ng CDPH para sa Bentilasyon, Pananala, at Kalidad ng Hangin sa 
Panloob na Kapaligiran at pahina ng Bentilasyon ng CDC sa Mga Programa sa Paaralan at Pangangalaga 
ng Bata. 

 

Linisin at disimpektahin 
Sanayin at subaybayan ang mga kawani na sundin ang mga pangunahing kasanayan sa pagkontrol sa impeksyon 
na may kaugnayan sa mga iniaatas para sa paglilinis at pagdidisimpekta, gawaing bahay at mga alituntunin sa 
kalinisan na nakalista sa ibaba: 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html


Patnubay para sa mga Tagapagbigay ng ECE 

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County (Los Angeles 
County Department of Public Health) 
www.publichealth.lacounty.gov 
10/27/22 Guidance Early Childcare Education 8.26.22 (Tagalog_Filipino) 

- 7 - 

 

 

Tagalog 

• Sundin ang mga iniaatas sa paglilinis at pagdidisimpekta tulad ng nakalagay sa mga seksyon ng CCR 
101216(e)(2), 102416(c), 101238(a) at 102417(b). 

• Ang paglalaba, tulad ng damit at kumot, ay dapat labhan gamit ang naaangkop na nakasaad na nararapat 
na mainit na tubig. Hayaan ang mga gamit na kumpletong matuyo. Kung humahawak ng maruming 
labada mula sa taong may sakit, magsuot ng guwantes at maskara. 

• Kapag pumipili ng mga produktong panlinis, ikonsidera ang paggamit ng mga inaprubahan para sa 
paggamit laban sa COVID-19 sa inaprubahan ng EPA na listahang "N" at sundin ang mga tagubilin ng 
produkto para sa paggamit. 

• Iniaatas ng Batas sa Malusog na Mga Paaralan na ang sinumang gumagamit ng mga pandisimpekta sa 
mga sentro na nangangalaga sa mga bata na kumumpleto ng taunang online na pagsasanay na 
inaprubahan ng Regulasyon ng Kagawaran ng Pamatay-Insekto (Pesticide) ng California sa website ng 
Pinagsamang Pamamahala ng Peste at Pangangalaga ng Paaralan at Bata sa California. Hindi ito nalalapat 
sa mga pampamilyang tahanan ng pag-aalaga sa bata. 

• Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa paglilinis at pagdidisimpekta, tingnan ang gabay ng 
CDC sa Paglilinis at Pagdidisimpekta ng Iyong Pasilidad. 

 

Hikayatin ang pagbabakuna 
• Ang mga bakuna sa COVID-19 ay ligtas at epektibo. Ang mga ito ay isang mahalagang kasangkapan na 

makatutulong sa pagpigil sa paglaganap ng COVID-19 sa lugar ng trabaho at sa komunidad. Bagama't ang 
mga taong nabakunahan na ay posible pa ring mahawahan ng COVID-19, ang mga bakuna ay nagpapababa 
ng panganib ng malubhang sakit at kamatayan.  Ang mga bakuna sa COVID-19 ay libre at malawak na 
makukuha sa LA County. Hindi kailangan ng mga tipanan sa maraming lokasyon, at hindi ka tatanungin 
tungkol sa katayuan mo sa imigrasyon. Bumisita sa ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated o tumawag sa 
DPH Vaccine Call Center sa 1-833-540-0473 para sa mas marami pang impormasyon. 

• Magbigay ng may bayad na oras para sa mga manggagawa para makakuha ng kanilang pangunahin at 
pampalakas na dosis ng bakuna. 

• Isaalang-alang ang pag-aalok ng klinika sa pagbabakuna sa inyong lugar ng trabaho para maging mas 
madali at mas maginhawa para sa mga empleyado at pamilya na mabakunahan. Isaalang-alang  ang mga 
oportunidad na magbigay ng insentibo sa mga empleyado na mabakunahan, tulad ng karagdagang bayad 
na oras ng pahinga o mga salaping bonus. At kahulihan, isaalang-alang ang paglikha ng mga polisiya na 
nag-uutos sa mga empleyado na maging napapanahon laban sa COVID-19. 

 

Suportahan ang paghuhugas ng kamay 
• Maglagay ng sanitizer para kamay sa pasukan at labasan ng mga pangmadlang banyo na may karatula 

na nagtataguyod ng paggamit. Siguraduhing hindi kayang abutin ng mga bata ang sanitizer para sa 
kamay. Subaybayan ang mga bata kapag gumagamit sila ng sanitizer para sa kamay nang mapigilan ang 
paglunok ng alkohol o pagdampi nito sa mga mata. 

• Hikayatin ang madalas na paghuhugas ng kamay sa mga bata at kawani. 
• Tingnan ang gabay ng CDC na Kailan at Paano Maghugas ng iyong Kamay. 

 

Ipabatid 
• Ang mga lugar ng ECE ay hinihikayat na maglagay ng mga karatula (signage) na nagsasabi na ang mga 

maskara sa mukha ay epektibo sa pagpipigil ng pagkalat ng COVID-19 at iba pang mga sakit sa palahingahan, 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/4cccman.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.cdss.ca.gov/ord/entres/getinfo/pdf/ccc6.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/Regs/fccman/fccman.docx?ver=2022-05-03-123527-540
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/pubs/hsa_factsheet.pdf
https://www.cdpr.ca.gov/docs/schoolipm/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html?CDC_AA_refVal=https%3A//www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/educationtoolkit/ECEvaccination/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/vaccine/FAQ-VaccineFullyVaxUpToDate.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/BestPractices/#signage
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at ang wastong paggamit ng maskara sa mukha para sa mga bisita, empleyado, at mga bata na higit sa 24 
na buwan na piniling isuot ang mga ito. 

• Baguhin ang inyong munting aklat (manual) para sa mga magulang at ibahagi ang anumang bagong 
patakaran sa mga magulang. 

• Ilagay ang iyong mga patakaran sa kaligtasan sa COVID-19 sa iyong website. 
 

Pagkaya sa tensyon (stress) 
Ang pandemya ng COVID-19 ay nagsanhi sa maraming tao na makaharap sa mga hamon na nakakatensyon 
(stress) para sa mga matatanda at bata. Natural na makaramdam ng tensyon, pagkabalisa, kalungkutan, at pag-
aalala sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Kung ikaw, pamilyang pinaglilingkuran mo o ibang taong kilala 
mo ay nahihirapang makayanan ito, ang tulong ay makukuha nang 24/7 sa pamamagitan ng pagtawag sa Linya 
ng Tulong ng Kagawaran ng Mental na Kalusugan ng Los Angeles County (Los Angeles County Department of 
Mental Health's Helpline) na 1-800-854-7771. Makukuha din ang tulong sa pamamagitan ng pag-text na 
nagsasabing "LA" sa 741741 o sa pamamagitan lamang ng pagtawag sa doktor ng pamilya ng taong 
nangangailangan ng suporta. Ang webpage na http://dmh.lacounty.gov/resources ay may kasamang mga 
mungkahi para makatulong sa pamamahala ng tensyon at mapabuti ang emosyonal na kalusugan mo. 

 
Nasa ibaba ang ilang mapagkukunan at rekomendasyon upang makatulong sa pagharap sa tensyon: 

• Ang playbook ng California sa Pampawala ng Tensyon sa panahon ng COVID-19 ay nagbibigay ng 
patnubay kung paano mapapansin ang tensyon sa mga bata at binabalangkas ang mga gamit (tool) at 
estratehiya kung paano mabawasan ang tensyon para sa mga bata at matatanda. 

• Itaguyod ang malusog na nutrisyon, pagtulog, mga gawi sa pisikal na aktibidad at pag-aalaga sa sarili. 
• Talakayin at ibahagi ang mga estratehiya sa pagbabawas ng tensyon sa mga kasamahan at pamilya. 
• Hikayatin ang mga kawani at mga bata na makipag-usap sa mga taong pinagkakatiwalaan nila tungkol sa 

kanilang mga alalahanin at damdamin. 

• Makipag-usap nang bukas na hayagan at madalas sa mga tauhan, mga bata, at mga pamilya tungkol sa 
mga serbisyo ng suporta sa kalusugan ng isip na mayroon para sa komunidad, kabilang na kung ang 
konsultasyon sa kalusugan ng isip ay magagamit sa programa. 

• Ikonsidera ang paglalagay ng karatula para sa CalHOPE at ang H ng Pambansang Kapighatian: 1-800-985-
5990, o i-text ang “TalkWithUs” sa 66746. 

• Hikayatin ang mga tauhan na tumawag sa Lifeline ng Pambansang Pagpigil sa Pagpapakamatay sa 1-800-
273-TALK (1-800-273-8255), 1- 888-628-9454 para sa Espanyol, o sa Pakikipag-usap sa Krisis na Linya ng 
Buhay (Lifeline Crisis Chat) kung sila ay naguguluhan sa mga emosyon tulad ng kalungkutan, depresyon, 
o pagkabalisa; o tumawag sa 911 kung sa tingin nila ay gusto nilang saktan ang kanilang sarili o ang iba. 

http://www.publichealth.lacounty.gov/
http://dmh.lacounty.gov/resources
https://files.covid19.ca.gov/pdf/wp/california-surgeon-general_stress-busting-playbook_draft-v2clean_ada-04072020.pdf
https://www.calhopeconnect.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
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