
Tagalog version 

Buod ng Pinakabagong Panuntunan para sa mga Kainan at mga Pribadong Lugar (Ito ay may bisa mula sa ika-15 ng Abril 2021 ika-28 ng Abril 2021)  

(Mga bar o pub, mga lunsuran ng libangan sa paglalaro, mga paliguan, lunsuran ng pagpapalakas ng katawan, mga lugar ng libangan, mga lugar ng pampublikong aliwan, mga silid sa pagdiriwang, mga beauty parlor, mga club o nightclub, mga establisyimento ng karaoke, mga 

lugar ng mahjong-tin kau, mga establisyimento ng pagmasahehan , mga lugar ng pampalakasan at mga swimming pool ay dapat sarado) 

 Mga Kainan Mga Pribadong Lugar 

Amuseme

nt game 

centre 

Fitness centre Place of 

amusement 

Place of public 

entertainment 

Beauty parlour and 

massage establishment 

Club-house Panlabas na lugar ng 

palakasan 

Paliguan Hotel at 

guesthouse 

Kailangan ng 

Facemask 
🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Maaaring 

hindi 

mangailangan 

ng facemask 

kapag kumakain ng 

pagkain / inumin sa 

hapag 

N/A • Kapag kumakain ng 

pagkain / inumin sa 

lugar ng pag-cater 

• Kapag naliligo 

• Kapag naliligo 

• Public skating rink: 

kapag nag-eehersisyo 

(hindi nalalapat sa 

coach / staff, o mga 

pangkat ng 

pagsasanay, klase o 

sports team> 4 na tao) 

• Kapag kumakain ng pagkain / 

inumin sa lugar ng pag-cater 

• Pagganap ng venue: kapag 

mayroong sapat na distansya o 

mabisang paghati sa pagitan ng 

mga tagapalabas, at kapag 

mayroong sapat na distansya o 

mabisang pagkahati5 sa pagitan 

ng mga tagapalabas at madla sa 

panahon ng pagganap / pag-

eensayo 

• Theme park: kapag gumaganap o 

nag-eensayo na may sapat na 

distansya o mabisang pagkahati5 

sa pagitan ng mga tagapalabas at 

ng ibang mga tao 

Kapag nagkakaroon ng 

panggagamot sa mukha 

Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

• nag-eehersisyo sa labas 

• kapag kumakain ng pagkain / 

inumin 

• Kapag naligo 

• kapag nag-eehersisyo sa labas 

• kapag nag-eehersisyo sa loob ng 

bahay na may sapat na distansya o 

mabisang pagkahati5 sa pagitan ng 

mga tao (hindi nalalapat sa coach / 

staff, o mga pangkat ng 

pagsasanay, klase o palakasan sa 

koponan> 4 na tao) 

• kapag lumalangoy 

• kapag naligo 

• kapag naglalakad mula 

sa isang palitan ng silid 

patungo sa isang pool o 

kabaligtaran, o 

paglalakad mula sa 

isang pool patungo sa 

isa pang pool 

• kapag nag-ehersisyo ng 

warm-upsapat na 

distansya o mabisang 

pagkahati5 sa pagitan 

ng mga tao 

• ang isang coach ay 

dapat magsuot ng 

maskara sa lahat ng 

oras kapag nagtuturo 

• Kapag kumakain o 

umiinom 

• Kapag naliligo  

• Kapag nasa loob ng 

guest room 

Pagkuha ng 

temperature ng 

katawan 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸(hanggang sa magagawak) 🗸 🗸 

Paglalagay ng 

mga panlinis 

ng kamay 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Makipag-ugnay 
sa pagsubaybay 
1, 2 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

🗸(hanggang sa magagawak) 🗸 Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o pribadong 

mga lugar para dito 

Pagsubok 
ng mga 
tauhan / 
pagpapaba

kuna 2, 3 

 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 

Tagpuan sa pagganap: isang 

tagapalabas na hindi nagsusuot ng 

mask ay dapat sumailalim sa isang 

polymerase chain react-based 

nucleic acid test para sa COVID-

19 sa loob ng 7 araw bago ang 

unang pagpasok sa lugar at tuwing 

14 na araw pagkatapos 

🗸 Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

🗸 🗸 Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o pribadong 

mga lugar para dito 

 

1  Ang paglalagay ng poster na naglalaman ng "LeaveHomeSafe" venue QR code sa pasukan ng mga lugar o sa isang kitang-kita na lokasyon na hindi dapat natatakpan sa anumang oras upang madali itong ma-access para sa pag-scan gamit ang isang mobile phone ng isang tao na pumapasok sa lugar ng kainan at 

ang laki ng imahe ng poster na inilalagay ay hindi dapat mas mababa sa 210 x 297mm (sukat ng A4); at bago payagan ang mga gumagamit (para sa negosyo sa pag-catering, hindi kasama ang mga taong nag-order lamang ng mga takeaway) na pumasok sa nasasakupang lugar, siguraduhing na-scan nila ang QR 

code ng venue ng ‘LeaveHomeSafe’ o irehistro ang kanilang mga pangalan, mga numero ng contact at ang petsa at oras ng kanilang mga pagbisita at itago ang mga talaan sa loob ng 31 araw. 

2 Sa panahon ng mabisang panahon ng pagtutukoy at mga direksyon, kung ang lugar ng pag-catering ay magpapatuloy na (1) magbigay ng mga serbisyong pananghalian hanggang sa 5.59pm araw-araw; at (2) payagan ang hindi hihigit sa dalawang tao na makaupo nang magkasama sa isang mesa, hindi nila 

kailangang gamitin ang tatlong bagong mga panukala, ibig sabihin (a) upang matiyak na i-scan ng mga gumagamit ang QR code na 'LeaveHomeSafe' sa kanilang mga mobile phone o magparehistro. ang kanilang mga personal na detalye bago payagan ang mga tao na pumasok sa lugar; (b) upang ayusin ang lahat 

ng tauhan na sumailalim sa pagsubok; at (c) upang magpatibay ng mga kaukulang hakbang upang mabawasan ang mga panganib sa paghahatid kapag ang mga hakbang ay hindi pinagtibay (tingnan ang talababa 4). Ang taong responsable para sa pagdadala sa kinauukulang negosyo sa pagtutustos ng pagkain ay 

dapat magpakita ng isang abiso na ipinapakita ang panahon kung saan ibinibigay ang mga serbisyong dine-in at ang maximum na bilang ng mga tao na maaaring makaupod sa isang mesa sa panahon ng mabisang panahon sa itaas, pati na rin ang nauugnay impormasyon ng negosyo. Para sa nabanggit na 

nasasakupang lugar ng negosyo, kung ang naaangkop na mga hakbang na patungkol sa panahon kung saan ibinibigay ang mga serbisyong dine-in at ang maximum na bilang ng mga tao na maaaring nakaupo na magkasama sa isang mesa ay hindi pinagtibay (halimbawa ng pagbibigay ng mga serbisyong 

pananghalian pagkatapos ng 6.00 ng gabi, o pag-aayos ng higit sa dalawang tao na makaupo nang magkakasama sa isang mesa), na isinasaalang-alang ang mga kadahilanan na isinasaalang-alang tulad ng mga peligro na nauugnay sa mga nauugnay na pangyayari, kakailanganin silang panatilihin ang panahon kung 

saan ibinibigay ang mga serbisyo sa pagkain hanggang sa 5.59 pm araw-araw at pinapayagan ang hindi hihigit sa dalawang tao na makaupo nang magkasama sa isang mesa sa loob ng 14 na araw, upang mabawasan ang panganib sa paghahatid sa mga nauugnay na nasasakupang lugar (hal. sa loob ng 14 na araw 

na panahon, ang nauugnay na lugar ay hindi maaaring gumana sa ilalim ng lundo mga paghihigpit matapos na gamitin ang mga bagong hakbang sa mga talababa 1, 3 at 4. Sa halip, ang mga kaugnay na lugar ay dapat na patuloy na sundin ang mga kinakailangan (1) at (2) sa itaas, at ipakita ang isang abiso 

alinsunod sa w ito ay ang tinukoy na mga pagtutukoy, ipinapakita ang panahon kung saan ang mga serbisyo para sa pagkain ay ibinibigay at ang maximum na bilang ng mga tao na maaaring makaupong magkasama sa isang mesa, ang nauugnay na impormasyon ng negosyo, at ang mga petsa ng pagsisimula at 

pagtatapos ng 14 na araw na panahon ). 

3  Upang ayusin ang lahat ng tauhan na kasangkot sa pagpapatakbo ng mga nasasakupang lugar upang sumailalim sa isang polymerase chain na reaksyon na nakabatay sa nucleic acid test para sa COVID-19 isang beses bawat 14 na araw simula sa Abril 8, 2021, at tiyakin na ang kawani ay makakakuha ng abiso sa 

SMS na naglalaman ng resulta ng subukan bago ang Abril 22, 2021 at ang pagtatapos ng bawat kasunod na 14 na araw na panahon at itala ang bawat pag-abiso sa SMS sa loob ng 31 araw (ang kinakailangang pagsasaayos ng pagpapasuri); o, bilang isang alternatibo, ang isang miyembro ng kawani na kasangkot 

sa operasyon ng negosyo sa lugar ay hindi kailangang kumuha ng kinakailangang pagsasaayos ng pagpapasuri simula sa ika-14 na araw matapos niyang makumpleto ang kurso ng pagbabakuna sa COVID-19 at dapat magtira ito ng kopya ng rekord ng pagpapabakuna bilang patunay ng pagpapabakuna. Para sa 

parehong bakuna sa COVID-19 ng Sinovac (Bakunang CoronaVac) at bakuna sa COVID-19 ng Fosun Pharma/BioNTech (Bakunang Comirnaty), ang pagkumpleto sa kurso ng pagpapabakuna ay may kasamang pagtanggap ng dalawang dosis sa pangkalahatan. Para sa mga taong dati nang nahawaan ng COVID-

19, maaaring sila ay ituring na nakumpleto na ang kurso ng pagpapabakuna sa COVID-19 pagkatapos matanggap ang isang dosis ng bakunang Comirnaty. Para sa mga indibidwal na nakatanggap ng bakuna ng COVID-19 sa mga lugar na nasa labas ng Hong Kong at nakatanggap ng mga kinakailangang dosis na 

itinakda sa mga patnubay ng mga lokal na awtoridad ng kalusugan, sila ay itinuturing din na nakumpleto ang kurso ng pagpapabakuna ng kaugnay na bakuna sa COVID-19. 



 Mga 

Kainan 

Scheduled premises 

Amusement 

game centre 

Fitness centre Place of amusement Place of public 

entertainment 

Beauty parlour and 

massage establishment 

Club-house Panlabas na lugar ng 

palakasan 

Paliguan Hotel at guesthouse 

Mga nauugnay 

na hakbang 

kapag ang mga 

hakbang para 

sa pagbabawas 

ng paghahatid 

ang mga 

panganib ay 

hindi 

pinagtibay2, 4 

🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

🗸 🗸 Sundin ang mga 

alituntuning naaayon 

sa mga kainan o 

pribadong mga lugar 

para dito 

Social 

Distancing5 

May sapat na 

distansya o 

epektibong harang 

sa pagitan ng mga 

lamesa. 

Sapat na 

distansya o 

mabisang 

paghati sa 

pagitan ng 

mga istasyon 

ng laro, 

makina o 

pasilidad 

• Sapat na distansya o 

mabisang paghati sa 

pagitan ng mga 

istasyon ng fitness, 

makina o kagamitan 

• Sapat na distansya o 

mabisang paghati sa 

pagitan ng mga 

pangkat / sub-pangkat 

• Pagtatatag ng bilyaran 

at pampublikong 

bowling: Sapat na 

distansya o mabisang 

paghati sa pagitan ng 

mga talahanayan o 

linya ng bilyaran, kung 

hindi man ang mga 

kahaliling talahanayan 

o linya ng bilyaran 

lamang ang maaaring 

buksan para magamit 

• Public skating rink: 

sapat na distansya o 

mabisang paghati sa 

pagitan ng mga pangkat 

/ sub-pangkat maliban 

sa palakasan ng 

palakasan6 

• Sapat na distansya o mabisang 

paghati sa pagitan ng mga 

istasyon ng libangan, makina o 

pasilidad 

• Museo: sapat na distansya o 

mabisang paghati sa pagitan ng 

mga pangkat 

Sapat na distansya o 

mabisang paghati sa pagitan 

ng mga serbisyo sa kama o 

upuan 

Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

Hindi bababa sa 1.5 metro sa 

pagitan ng mga pangkat ng 4 na tao 

maliban sa tuwing isang grupong 

pampalakasan7 

Hindi bababa sa 1.5 

metro sa pagitan ng 

mga pangkat ng 

pagsasanay o klase ng 4 

na tao maliban sa 

palakasan ng 

palakasan8 

Sundin ang mga 

alituntuning naaayon 

sa mga kainan o 

pribadong mga lugar 

para dito 

Paglilinis at 

Pagdidisimpekt

a 

N/A Linisin at 

magdisimpek

ta ng mga 

istasyon ng 

laro, makina 

o pasilidad 

bago gamitin 

ng susunod 

na customer 

o maglagay 

ng mga 

materyales sa 

pagdidisimpe

kta  

Linisin at 

disimpektahin ang 

mga istasyon ng 

fitness, makina o 

kagamitan bago at 

pagkatapos ng bawat 

paggamit 

• Ang pagtaguyod ng 

bilyar at pampublikong 

bowling: linisin at 

magdisimpekta ng mga 

pasilidad at aksesorya 

bago gamitin ang 

susunod na hirer 

• Public skating rink: 

magsagawa ng regular 

na paglilinis at 

pagdidisimpekta ng 

kapaligiran sa mga 

pasilidad nang hindi 

bababa sa araw-araw 

• Linisin at magdisimpekta ng 

mga istasyon ng libangan, 

makina o pasilidad bago gamitin 

ng susunod na customer o 

maglagay ng mga materyales sa 

pagdidisimpekta  

• Magsagawa ng regular na 

paglilinis sa kapaligiran at 

pagdidisimpekta ng kagamitan 

sa mga pasilidad kabilang ang 

imbakan ng kabinet nang hindi 

bababa sa araw-araw 

• Sinehan: linisin at 

disimpektahin ang bahay 

pagkatapos ng bawat screening 

• Pagganap ng venue: linisin at 

disimpektahin ang venue 

pagkatapos ng bawat pagganap / 

pag-eensayo 

• Disimpektahin ang mga 

kagamitan, at lugar ng 

serbisyo o lugar bago at 

pagkatapos ng bawat 

paggamit 

• Baguhin o linisin ang mga 

proteksiyon na kagamitan ng 

kawani matapos magbigay 

ng serbisyo sa isang 

customer 

Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

Malinis at magdisimpekta ng 

kagamitan bago at pagkatapos ng 

bawat paggamit 

• isagawa ang regular na 

kapaligiran paglilinis at 

pagdidisimpekta sa mga 

pasilidad kahit papaano 

araw-araw 

• ang ratio ng libreng 

residual chlorine ang 

nilalaman ng tubig sa 

pool ay dapat na 

matugunan ang 

pamantayan9; isang 

hanay ng ang water test 

kit ay dapat na ibigay, 

at ang tubig ng pool ay 

dapat nasubukan kahit 

isang beses bawat araw 

para sa libreng residual 

chlorine nilalaman at 

ang talaan ng pagsubok 

ang mga resulta ay 

dapat panatilihin 

• Lahat ng mga lugar, 
kasangkapan, 
kagamitang pangkain 
at iba pa na ginamit sa 
isang rental session ay 
kailangan sumailim sa 
paglilinis upang 
mapatay ang anumang 
mikrobyo. 

• Kailangan palitan 

ang mga tuwalya at 

mga bagay na 

nauubos pagkatapos 

ng isang rental 

session. 

4 Kapag ang mga nauugnay na hakbang na nalalapat sa mga nasasakupang lugar ay hindi pinagtibay, isinasaalang-alang ang mga kadahilanan tulad ng mga peligro na kasangkot sa mga kaugnay na pangyayari, ang mga nauugnay na nasasakupang lugar ay dapat na sarado sa loob ng 3, 7 o 14 na araw, o para sa mga 

lugar ng pag-catering, upang paikliin ang panahon kung saan ibinibigay ang mga serbisyo sa pagkain at binawasan ang maximum na bilang ng mga tao na maaaring makaupod sa isang mesa para sa 3, 7 o 14 na araw, upang mabawasan ang panganib sa paghahatid sa mga nauugnay na lugar. Sa pangkalahatan, 

kung ang mga hakbang na nauugnay sa pagsubaybay sa pakikipag-ugnay at pagpapasuri/pagpapabakuna para sa mga tauhan ay hindi pinagtibay, ang pagsasara ng mga nauugnay na lugar, o pagpapaikli ng panahon kung saan ibinibigay ang mga serbisyong dine-in at pagbawas sa maximum na bilang ng mga tao 

na maaaring nakaupo nang magkasama sa isang mesa ay tatagal ng 14 na araw; 7 araw kung ang mga hakbang sa paghihigpit ng headcount o sapat na distansya ay hindi pinagtibay (tulad ng mga paghihigpit at kinakailangan sa maximum na bilang ng mga tao sa bawat mesa / pasilidad / grupo; pagpapanatili ng 

hindi bababa sa 1.5 metro o mabisang paghati sa pagitan ng mga pasilidad, atbp); at 3 araw kung ang iba pang mga hakbang ay hindi pinagtibay (tulad ng mga kinakailangan sa pagsusuot ng mask, pag-screen ng temperatura ng katawan, pagdidisimpekta at paglilinis, pagkakaloob ng mga hand sanitis, atbp.). 

5 Ang “Sapat na Distansya” ay nangangahulugan na mayroong pagitan na hindi bababa sa 1.5 metro sa pagitan ng dalawa habang ang “epektibong harang” ay nangangahulugan na mayroong isang uri ng harang na maaaring maging isang epektibong panaklob sa pagitan ng dalawa 

6  Ang mga isport ng pangkat na nilalaro sa mga pampublikong skating rink ay may kasamang ngunit hindi limitado sa hockey ng yelo. 

7  Ang mga palakasan na nilalaro sa mga lugar ng palakasan ay kasama ngunit hindi limitado sa baseball, basketball, cricket, dodgeball, dodgebee, gateball, handball, hockey, kin-ball, korfball, lacrosse, netball, roller hockey, rugby, shuttlecock, football, softball, tchoukball , volleyball at woodball. 

8  Ang mga sports team na nilalaro sa mga swimming pool ay may kasamang ngunit hindi limitado sa masining na paglangoy, polo ng tubig, kano polo at hockey sa ilalim ng tubig. 
9  Ang libreng natitirang nilalaman ng lalamunan ng tubig sa pool ay dapat na mapanatili sa antas na hindi mas mababa sa 1 bahagi bawat milyon (kung saan ginagamit ang mga compound ng chlorine para sa pagdidisimpekta ng tubig sa pool) o hindi kukulangin sa 0.5 bahagi bawat milyon (kung saan ginagamit ang 

mga compound ng chlorine upang madagdagan ang pagdidisimpekta ng ozone ng tubig sa pool) sa lahat ng oras kung saan ang pool ay ginagamit ng mga bather. 



 Mga 

Kainan 

Scheduled premises 

Amusement 

game centre 

Fitness centre Place of amusement Place of public 

entertainment 

Beauty parlour and 

massage establishment 

Club-house Panlabas na lugar ng 

palakasan 

Paliguan Hotel at guesthouse 

BIlang ng Tao • Hindi lalampas sa 

50% kapasidad ng 

upuan 

• ≤4 katao bawat 

grupo 2 

• Kinakailangang 

hindi lalagpas sa 20 

katao ang maaaring 

lumahok sa isang 

pagtitipon sa 

anumang 

pagkakataon 

≤4 katao bawat 

istasyon ng laro, 

makina o 

pasilidad 

 

• ≤4  katao bawat 

istasyon ng fitness, 

makina o kagamitan 

• ≤4  katao bawat 

pangkat ng 

pagsasanay o klase 

kabilang ang coach 

• Para sa pangkat ng 

pagsasanay o klase 

ng> 4 na tao, ang 

mga kalahok 

(kasama ang coach) 

ay dapat magsuot ng 

mga mask at 

panatilihin ang hindi 

bababa sa 1.5 metro 

ng distansya sa 

lipunan sa pagitan 

ng mga kalahok 

• Ang pagtaguyod ng 

bilyar at pampublikong 

bowling: ≤4 katao 

bawat talahanayan o 

linya ng bilyaran 

• Public skating rink: ≤4 

katao bawat pangkat 

kasama ang coach 

maliban sa palakasan; 

para sa mga pangkat ng 

pagsasanay o klase> 4 

na tao, ang mga 

kalahok (kasama ang 

coach) ay dapat 

magsuot ng mga mask 

at panatilihin ang hindi 

bababa sa 1.5 metro ng 

distansya sa panlipunan 

sa pagitan ng mga 

kalahok maliban sa 

panahon ng palakasan; 

para sa mga palakasan 

ng koponan, ang 

maximum na bilang ng 

mga manlalaro at 

referee na pinapayagan 

sa bawat skating rink ay 

dapat sumunod sa mga 

patakaran at regulasyon 

ng kani-kanilang 

kumpetisyon sa 

palakasan sa koponan, 

at ang mga kasali 

(kasama ang mga coach 

at referee) ay dapat 

magsuot ng mask; para 

sa mga tumayo ng 

manonood, ang mga 

puwesto na dapat na 

sakupin ay hindi dapat 

lumagpas sa 75% ng 

kakayahan sa pag-upo 

at ≤4 magkakasunod na 

mga upuan sa parehong 

hilera 

• ≤4 na tao o hindi hihigit sa 50% 

ng nakadisenyo na kapasidad 

bawat istasyon ng entertainment, 

makina o pasilidad (o 75% para sa 

isang pasilidad sa isang parkeng 

may tema) (alinman ang higit pa) 

• maliban kung tinukoy, hindi 

hihigit sa 4 na tao o ang bilang ng 

mga taong nakatira sa iisang 

sambahayan,alinman ang higit pa, 

maaaring pahintulutan sa bawat 

pangkat ng mga bisita / panauhin / 

paningin ng mga bisita sa isang 

lugar ng libangan sa publiko 

• Sinehan: hindi lalampas sa 75% 

ng kapasidad sa pag-upo; ≤4 

magkasunod na upuan sa 

parehong hilera 

• Pagganap ng venue: hindi hihigit 

sa 75% ng kakayahang umupo; ≤4 

magkakasunod na upuan sa 

parehong hilera 

• Museo: hindi lalampas sa 50% ng 

kapasidad; ≤4 katao bawat 

pangkat 

• Theme park: hindi hihigit sa 75% 

ng kapasidad 

≤4 katao bawat lugar na 

pinaghiwalay ng serbisyo 
• Sundin ang mga 

alituntuning 

naaayon sa mga 

kainan o 

pribadong mga 

lugar para dito 

• Mga Meeting 

Room at 

Function Room: 

Hindi maaaring 

lumagpas sa 50% 

ng normal na 

kapasidad nito. 

• Sa loob ng mga nasasakupang 

lugar ng palakasan, maliban sa 

mga isport sa koponan, 

persons4 katao bawat pangkat; 

maliban sa panahon ng 

palakasan ng koponan, mga 

kalahok (kasama ang coach) sa 

isang pangkat ng pagsasanay o 

klase >4 na tao ang dapat 

magsuot ng mga maskara at 

panatilihin ang hindi bababa sa 

1.5 metro ng panlipunang 

distansya sa pagitan ng mga 

kalahok; para sa mga 

palakasan ng koponan, ang 

maximum na bilang ng mga 

manlalaro at referee na 

pinapayagan sa bawat patlang / 

korte na dapat sundin ang mga 

patakaran at regulasyon ng 

kani-kanilang kumpetisyon sa 

palakasan sa koponan, at ang 

mga kalahok (kabilang ang 

mga coach at referee) ay dapat 

magsuot ng mask 

• Sa loob ng mga panlabas na 

lugar ng palakasan, maliban sa 

panahon ng palakasan ng 

koponan, 4 katao bawat 

pangkat; para sa palakasan ng 

koponan, ang maximum na 

bilang ng mga manlalaro at 

referee na pinapayagan sa 

bawat patlang / korte na dapat 

sundin ang mga patakaran at 

regulasyon ng kani-kanilang 

kumpetisyon sa palakasan sa 

koponan 

• Spectator stands: hindi 

lalampas sa 75% ng kapasidad 

ng pag-upo; ≤4 magkakasunod 

na upuan sa parehong hilera 

• Hindi hihigit sa 30% ng 
kapasidad  

• ≤4 persons katao bawat 

pangkat sa pagsasanay o 
klase kabilang ang coach 

(maliban kung naglalaro 

ng sports sa koponan); 
para sa palakasan ng 

koponan, ang maximum 

na bilang ng mga 
manlalaro at referee na 

pinapayagan sa bawat 
isa paglalaro ng patlang / 

swimming pool ay dapat 

sundin ang mga 
patakaran at regulasyon 

ng kani-kanilang 

kumpetisyon sa 
palakasan 

• Tumayo ang manonood: 

hindi hihigit sa 75% ng 
kapasidad sa pag-upo; 

≤4 magkakasunod na 

upuan sa parehong hilera 

• Maliban sa 
relihiyoso o 

pangkulturang ritwal 

na may kaugnayan sa 
isang kasal sa isang 

suite 10, ≤4 katao 

maaaring payagan na 

manatili sa isang silid 
ng panauhin, at ≤8 na 

tao ang maaaring 
payagan na manatili 

sa isang suite 

• Mga Meeting Room 

at Function Room: 

Hindi maaaring 

lumagpas sa 50% ng 

normal na kapasidad 

nito. 

Pasilidad sa 

Pagligo 11 
N/A N/A 🗸 🗸 N/A 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 (Mga pasilidad 

na pampubliko) 

 

10  Papayagan ang hindi lalagpas sa 20 katao na maglagi sa loob ng isang suite habang may kaganapang pang-relihiyon o pang-kulturang ritwal na may kinalaman sa pagpapakasal sa kondisyon na: (i) ang nasabing ritwal ay gaganapin sa loob ng ika-8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon; at (ii) kailangang magsuot 

ng face mask ang bawat isa sa buong panahong nasa loob sila ng suite maliban nalang kapag oras ng pagkain o pag-inom na kabilang sa ritwal. 

11 Ang mga sumusunod na rekomendasyon para sa pagkontrol ng impeksyon ay kinakailangang ipatupad sa mga pasilidad para sa pagligo: (a) panatilihin ang social distancing sa pagitan ng mga manggagamit nang hindi bababa ng 1.5 na metro mula sa lugar ng paliguan kung sila ay wala sa loob ng mga indibidwal 

na lugar; (b) ipatupad ang paglilinis at pagdidisimpekta ng mga paliguan nang hindi bababa ng isang beses bawat 4 na oras; (c) panatilihin ang regular na paglilinis ng paligid at pagdidisimpekta ng mga pasilidad kabilang na ang mga taguan ng gamit araw araw; at (d) ipagbawal ang pagkikihati ng mga personal 

na gamit tulad ng tuwalya 

 



 Mga 

Kainan 

Scheduled premises 

Amusement 

game centre 

Fitness 

centre 

Place of amusement Place of public 

entertainment 

Beauty parlour and 

massage establishment 

Club-house Panlabas na lugar ng 

palakasan 

Paliguan Hotel at guesthouse 

Pasilidad para 
sa Steam at 

sauna 

N/A N/A Sarado Sarado N/A Sarado Sarado Sarado Sarado Sarado 

Live na 

pagpapalabas 

Bawal ang live na 

pagganap o 

aktibidad sa 

pagsayaw 

N/A N/A N/A • Sinehan at museo: Walang 

pinapayagan na live na 

pagganap 

• Pagganap ng venue: 

pinapayagan ang live na 

pagganap 

• Theme park: Ang mga venue ng 

pagganap dito ay dapat na 

sundin ang mga naaangkop na 

direksyon 

N/A Mga Meeting 

Room at Function 

Room: Ang mga 

live na pagtatanghal 

at pagsasayaw ay 

hindi pinapayagan 

N/A N/A Mga Meeting Room 

at Function Room: 

Ang mga live na 

pagtatanghal at 

pagsasayaw ay hindi 

pinapayagan 

Mga tukoy na 

alituntunin at 

pagbabawal 

• Ang pagkain sa 

loob ay 

pinapayagan mula 

05:00 ng umaga 

hanggang 21:59 ng 

umaga ng 

sumunod na araw 

2, 12 

• Ang dedikadong 

kawani ay dapat 

magsaayos para sa 

mga kagamitan at 

paglilinis at 

pagdidisimpekta 

ng mga ginamit na 

mesa at 

partisyon.13 

• Ang mga 

kinakailangan sa 

pagbabago ng 

hangin o mga 

paglilinis ng 

hangin para sa 

lugar ng pag-upo 

ay dapat matupad 

14 

• Hindi pinapayagan 

ang pagkanta sa 

karaoke o 

paglalaro ng 

mahjong/tin kau 

N/A Ang mga 

nasasakupan ng 

catering dito ay 

dapat na sundin 

ang mga 

naaangkop na 

direksyon 

N/A • Sinehan at venue ng pagganap: 

walang pagkain o pag-inom sa 

loob ng isang lugar / venue 

• Ang mga nasasakupan ng 

catering dito ay dapat na sundin 

ang mga naaangkop na 

direksyon 

• Ang ball pit ay dapat na sarado 

• Lahat ng tauhan ay dapat 

magsuot ng mga 

proteksiyon na gears tulad 

ng mga mask at face shield 

/ salaming de kolor sa lahat 

ng oras kapag nagbibigay 

ng mga serbisyo 

• Ang mga customer ay 

maaari lamang pagsilbihan 

sa pamamagitan ng 

appointment 

• Lahat ng mga twalya at 

gamit na ginamit ay dapat 

palitan pagkatapos ng 

bawat paggamit 

• Hindi dapat gamitin ang 

mga steam machine at 

vaporised chemicals 

• Ang mga kainan ay 

kailangang sumunod 

sa mga naaayong 

alituntunin 

• Ang mga pasilidad 

dito na ginagamit 

bilang nakaiskedyul 

na mga lugar na 

kailangang isara ay 

dapat sarado 

• Mananatiling sarado 

ang mga ball pit 

Ang mga nasasakupan ng 

catering dito ay dapat na sundin 

ang mga naaangkop na 

direksyon 

 

Leisure pool, pool ng mga 

bata, pool ng mga bata at 

Jacuzzi (kung magagamit) 

ay dapat manatiling 

nakasara 

• Ang mga nasasakupan 

ng catering dito ay 

dapat na sundin ang 

mga naaangkop na 

direksyon 

• Ang mga pasilidad 

dito na ginagamit 

bilang nakaiskedyul 

na mga lugar na 

kailangang isara ay 

dapat sarado 

• Ang mga itinalagang 

Quarantine Hotels / 

Guesthouse ay dapat 

sumunod sa mga 

nauugnay na 

kinakailangan 15 

• Ang mga Guesthouse 

bukod sa Itinalagang 

Quarantine Ang mga 

Guesthouse ay hindi 

dapat tumanggap ng 

mga taong wala sa 

kuwarentenas bilang 

mga panauhin 

• Ang mga hotel bukod 

sa Itinalagang 

Quarantine Hotels ay 

hindi dapat 

tumanggap ng mga 

taong wala sa 

kuwarentenas na 

nanatili sa mga lugar 

sa labas Tsina bilang 

panauhin 
12  Liban sa mga tukoy na lugar na nabanggit sa Annex 2 

13  Kung ang praktikal na pag-aayos ay hindi maisasagawa, dapat tiyakin na ang tauhang responsable sa pag-aayos ng mga kagamitan at paglilinis at pagdidisimpekta ng mga ginamit na mesa at partisyon ay dapat na magpatibay ng mga hakbang sa kalinisan ng kamay bago lumipat upang maisagawa ang iba pang 

mga tungkulin, at dapat magpatibay ng mga hakbang sa kalinisan ng kamay kung kinakailangan sa bawat isa bilang tungkulin sa paglilinis. Kasama sa mga hakbang sa kalinisan ng kamay ang paggamit ng mga hand sanitisers na nakabatay sa alkohol, paghuhugas ng kamay o pagbabago ng guwantes. 

14  Ang taong responsable para sa pagdadala ng isang negosyo sa catering ay dapat na matupad ang mga kinakailangan sa pagbabago ng hangin o mga paglilinis ng hangin para sa lugar ng pag-upo ng mga nasasakupang lugar ng negosyo na tinukoy ng Kagawaran ng Pagkain at Kapaligiran sa Kalinisan sa o bago 

ang Abril 30, 2021. 

15  Ang mga kaugnay na kinakailangan ay kinabibilangan ng: (i) mga tao lamang sa ilalim ng kuwarentenas na nanatili sa mga lugar sa labas ng Tsina, ang sinumang mga tagapag-alaga na nagsikap na manatili sa mga taong iyon sa buong pananatili ng huli sa hotel / guesthouse at mga taong makakarating sa Hong 

Kong na hindi na sapilitan kuwarentenasa ilalim ng Compulsory Quarantine of Persons Dumating sa Hong Kong mula sa Foreign Places Regulation (Cap599E) maaaring tanggapin bilang mga panauhin; (ii) ang isang tao na tinukoy sa ilalim ng (i) sa itaas ay maaaring manatili sa isang hotel / guesthouse hanggang 

sa kanyang resulta ng pagsusulit mula sa Tukoy na Pagsubok na isinagawa noong ika-19 o ika-20 araw ng kanyang pagdating sa Hong Kong na kinakailangan sa ilalim ng nauugnay na Compulsory Testing Inisyu ang paunawa mula sa oras hanggangoras sa ilalim ng Pag-iingat at Pagkontrol ng Sakit (Sapilitang 

Pagsubok para sa Ilang Mga Tao) Regulasyon (Cap599J) (Sapilitang Pagsubok Abiso) ay natukoy; (iii) ang mga miyembro ng publiko ay hindi dapat magkaroon ng access sa mga nasasakupang hotel / guesthouse (maliban sa lobby, mga desk ng serbisyo sa customer at carpark, atbp., na mayroong wastong 

paghihiwalay at magkakahiwalay na kontrol sa pag-access); (iv) napapailalim sa mga naaangkop na direksyon na tinukoy sa (iii) sa itaas, ang iba pang mga pasilidad na hindi tirahan (kabilang ang mga fitness center, swimming pool, mga beauty parlor o mga establisyemento ng masahe, mga sentro ng negosyo, 

lugar ng pag-catering, mga silid ng pagpupulong o mga silid ng pag-andar, atbp.) sa hotel / guesthouse ay dapat na sarado (v) dapat gawin ng manager ang lahat ng makatuwirang mga hakbang upang matiyak na ang mga panauhin sa ilalim ng kuwarentenas at anumang mga karera na nagsikap na manatili sa 

kanila ay hindi maaaring umalis sa kanilang silid / suite ng panauhin sa kanilang pananatili maliban sa mga sitwasyong pang-emergency o kung kinakailangan upang pumunta sa Mga Community Testing Center upang magsagawa ng Tukoy na Pagsubok sa ika-19 o ika-20 araw ng pagdating sa Hong Kong tulad 

ng hinihiling sa ilalim ng nauugnay na Paunawa sa Puwersang Pagsubok. 


