
Apendiks A: Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao (Social Distancing) 

Pangalan ng Negosyo: I-click o i-tap dito upang ipasok ang teksto.

Address ng Pasilidad: I-click o i-tap dito upang ipasok ang teksto.

Tinatayang kabuuang piyeng kuwadrado ng lugar na bukas sa publiko: 

Dapat ipatupad ng mga negosyo ang lahat ng naaangkop na mga pamamaraan na nakalista sa 
ibaba, at maging handa upang ipaliwanag kung bakit hindi maaaring ipatupad ng negosyo ang 
anumang pamamaraan na hindi naaangkop. 
______________________________________________________________________________ 

Palatandaan: 

☐ Ang mga palatandaan sa bawat pampublikong pasukan ng pasilidad upang ipaalam sa lahat ng mga
empleyado at mamimili na dapat: iwasan ang pagpasok sa pasilidad kung mayroon silang ubo o lagnat;
mapanatili ang isang pinakamababa na anim na talampakan mula sa bawat isa; pagbahing at umubo sa
isang tela o tisyu o, kung walang magagamit, sa siko; at hindi makikipagkamay o makisali sa anumang
hindi kinakailangang pisikal na pakikipag-ugnay.

☐ Ang mga palatandaan na nagpapahayag ng kopya ng Protokol ng Pagdistansya sa Ibang Tao (Social
Distancing) sa bawat pampublikong pasukan sa pasilidad.

______________________________________________________________________________
Mga Pamamaraan Upang Protektahan ang Kalusugan ng Empleyado (i-tsek ang lahat na 
pwedeng i-apply sa pasilidad): 

☐ Lahat ng maaaring magsagawa ng kanilang mga tungkulin sa trabaho mula sa bahay ay inatasan ng
gawin ito.

☐ Lahat ng mga empleyado ay nasabihan na huwag pumasok sa trabaho kung may sakit.

☐ Nagsasagawa ng pagsusuri ng mga sintomas bago maaaring makapasok ang mga empleyado sa lugar
ng trabaho.

☐ Lahat ng mga mesa o indibidwal na istasyon ng trabaho ay may pagitan ng hindi bababa sa anim na
talampakan.

☐ Ang mga silid ng break, banyo, at iba pang mga karaniwang lugar ay madalas na dinidisimpekta, sa
sumusunod na iskedyul:

☐ Silid ng break:
☐ Mga Banyo:
☐ Iba pa: :

☐ Ang disimpektante at mga kaugnay na gamit ay may nakahanda para sa lahat ng mga empleyado sa
sumusunod na (mga) lokasyon:
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☐ Ang disimpektante ng kamay (hand sanitizer) na epektibo laban sa COVID-19 ay may nakahanda para
sa  lahat ng mga empleyado sa sumusunod na (mga) lokasyon:

☐ Ang sabon at tubig ay may nakahanda para sa lahat ng mga empleyado sa sumusunod na (mga)
lokasyon:

☐ Ang mga Kopya ng Protokol na ito ay ipinamahagi sa lahat ng mga empleyado.

☐ Opsyonal - Ilarawan ang iba pang mga pamamaraan:

______________________________________________________________________________ 
Mga Pamamaraan Upang Maiwasan ang Pagtitipon ng mga Tao (i-tsek ang lahat ng pwedeng 
i-apply sa pasilidad):

☐ Limitahan ang bilang ng mga mamimili sa loob ng tindahan sa anumang oras          . [ipasok ang
pinakamataas na bilang dito], na nagpapahintulot sa mga mamimili at empleyado na madaling mapanatili
ang hindi bababa sa anim na talampakan mula sa isa't isa sa lahat ng nararapat na oras.

☐ Magtalaga ng isang empleyado sa pintuan upang matiyak na ang tamang pinakamaraming bilang ng
mamimili sa loob ng pasilidad  na sinusunod sa itaas ay naaayon.

☐ Ang paglalagay ng limitasyon sa mga produktong mabilis mabenta kada isang tao upang maiwasan ang
siksikan ng tao at pila. Ipaliwanag:

☐ Opsyonal - Ilarawan ang iba pang mga pamamaraan:

______________________________________________________________________________ 
Mga Pamamaraan Upang Mapanatili ang Agwat ng Mga Tao na Anim na Talampakan or 
Higit pa (i-tsek ang lahat na pwedeng i-aply sa pasilidad): 

☐ Ang paglalagay ng mga palatandaan sa labas ng tindahan na nagpapaalala sa mga tao na magbigay ng
distansya sa bawat isa na hindi bababa sa anim na talampakan, kabilang kung sila ay nasa pila.

☐ Ang paglalagay ng tape o iba pang mga marka na hindi bababa sa anim na talampakan ang agwat sa
linya ng mga mamimili sa loob ng tindahan at sa mga bangketa sa mga pampublikong pasukan kasama
ang mga palatandaan na nagtuturo sa mga mamimili na gamitin ang mga marka upang mapanatili ang
distansya.

☐ Paghiwalayin ang mga lugar para sa pang-order at para sa pang-delivery upang maiwasan ang
pagtitipon ng mga mamimili.

☐ Ang mga empleyado ay inuutusang panatilihin ang hindi bababa sa anim na talampakan mula sa mga
mamimili at sa bawat isa, maliban sa maikling sandali ang empleyado ay maaaring lumapit kung
kinakailangan upang tumanggap ng bayad, maghatid ng mga produkto o serbisyo, at kung
kinakailangan.

☐ Opsyonal - Ilarawan ang iba pang mga pamamaraan:
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______________________________________________________________________________
Mga Pamamaraan Upang Maiwasan ang Hindi Kinakailangang Pakikipag-ugnay (i-tsek ang 
lahat na pwedeng i-apply sa pasilidad): 

☐ Pagpigil ng mga tao sa pagsilbi sa sarili ng anumang mga bagay na nauugnay sa pagkain.

☐ Ang mga takip ng mga tasa at mga pagkaing bar type na dapat ibinibigay ng mga kawani; hindi dapat
hahawakan ng mga mamimili.

☐ Ang mga lalagyan ng pagkain na “bulk-item” hindi available para serbisyo sa sarili ng mga mamimili.

☐ Hindi pinahihintulutan ang mga mamimili na magdala ng kanilang sariling mga bag, tasa, o iba pang
bagay na magagamit muli mula sa kanilang bahay.

☐ Paglalagay ng mga sistemang pagbabayad na walang pakikipag-ugnay o, kung hindi magagawa,
regular na paglilinis ng mga sistemang pagbabayad. Ilarawan:

☐ Opsyonal - Ilarawan ang iba pang mga pamamaraan (hal. mga oras para sa mga matatanda lamang):

______________________________________________________________________________ 
Mga Pamamaraan Para sa Mas Mabisang Kalinisan (i-tsek ang lahat ng pwedeng i-apply sa 
pasilidad): 

☐ May mga nakahandang pang-disimpektang wipes na epektibo sa COVID-19 na malalapit sa mga
shopping cart at mga shopping basket.

☐ May mga empleyadong nakatalaga sa regular na pagdidisimpekta ng mga cart at basket.

☐ Ang pagdisimpektante ng kamay (hand sanitizer), sabon at tubig, o epektibong disimpektante ay
nakahandang magamit ng publiko sa o malapit sa pasukan ng pasilidad, sa mga counter ng checkout, at
kahit saan pa sa loob ng tindahan o sa labasan kung saan may mga direktang ugnayan ang mga tao.

☐ Ang pagdidisimpekta sa lahat ng mga portal ng pagbabayad, pen, at stylus pagkatapos ng bawat
paggamit.

☐ Ang pagdidisimpekta ng lahat ng mga madalas na ginagamit na mga ibabaw.

☐ Opsyonal - Ilarawan ang iba pang mga pamamaraan:

* Ang anumang karagdagang mga pamamaraan na hindi kasama dito ay dapat na nakalista sa hiwalay na
mga pahina, na dapat ilakip ng negosyo sa dokumentong ito.

Maaaring makipag-ugnayan sa sumusunod na tao sa anumang mga 
katanungan o komento tungkol sa protokol na ito: 

Pangalan:  

Numero ng Telepono:
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