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Pangkalahatang-ideya 

  

Sa ilalim ng kasalukuyang Punong Opisyal ng Medikal ng mga Utos ng Kalusugan, ang mga negosyo at mga 

ibang institusyon ay kinakailangang: 

 magpapatupad ng mga gawain o kasanayan upang mabawasan ang panganib ng paglipat ng impeksyon sa 

mga dadalo; 

 maglahad ng mga pamamaraan para sa mabilis na pagtugon kung ang isang dumalo ay magkakaroon ng 

mga sintomas ng sakit; 

 tiyaking mapanatili ng mga dadalo ang mataas na antas ng kalinisan at pansariling kalinisan; 

 sumunod, hangga't maaari, sa COVID-19 General Relaunch Guidance, sa gabay na ito, at anumang iba pang 

naaangkop na patnubay ng Alberta Health na matatagpuan sa: https://www.alberta.ca/biz-connect.aspx.  

 

Ang dokumentong ito ay binuo upang suportahan ang mga lugar ng pagsamba na nais magbigay o magtaguyod 

ng mga serbisyo at mga gawaing batay sa pananampalataya para mabawasan ang panganib ng paglilipat ng 

COVID-19 sa mga dadalo (kabilang ang mga samahan, manggagawa, boluntaryo at pangkalahatang publiko).     

Ang patnubay na ito ay nagbibigay ng balangkas sa kalusugan ng publiko at pag-iwas ng impeksyon at hakbang 

na pagkontrol, na partikular sa mga lugar ng pagsamba. 

 
Mahalagang maunawaan ang mga lugar ng pagsamba na mataas ang potensyal sa pagkalat ng impeksyon sa 
panahon ng mga pagtitipon, at maraming malalaking mga kaganapan sa buong mundo na sobrang 
nagpapalaganap sa mga pagtitipon na batay sa pananampalataya. Upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19, 
hinihikayat ang mga lugar ng pagsamba na magpatuloy sa pag-alok ng mga serbisyo at mga aktibidad na sa 
online o sa pamamagitan ng mga malikhaing mekanismo tulad ng mga serbisyo ng drive-in. Habang 
pinahihintulutan ang mga personal na pagtitipon, ang personal na pagtitipon na karaniwang nangyayari bago at 
pagkatapos ng isang serbisyo (hal., Hapunang komunal at tanghalian) ay dapat iwasan sa panahong ito. 

 Ang payo sa dokumentong ito ay nauukol sa lahat ng mga gawaing batay sa pananampalataya na 
nagsasangkot sa pagtitipon ng publiko at nagaganap sa lupa o sa mga gusaling pag-aari o inuupahan ng 
mga religiosong pangkat, lipunan, o grupo. Habang ang mga impormal na aktibidad na batay sa 
pananampalataya na nagaganap sa mga pribadong tirahan o sa pribadong pag-aari ay maaaring hindi nasa 
ilalim ng direksyon ng isang "tagapag-ayos", ang payo na ito ay dapat sundin kung saan naaangkop. 

 Sa Stage 2, na pinapanatili ang 2 metrong distansya sa pagitan ng mga miyembro ng magkaibang 

sambahayan (maliban sa mga pamilyang pangkat “cohort families”), ang mga sumusunod na paghihigpit sa 

kapasidad ay naaangkop: 

o Ang mga seremonya ng kasal at libing (mga kaganapan kung saan nakaupo ang mga dadalo) ay 

limitado sa maximum na 100 katao, at 

o Ang panloob na pagtitipon ay limitado sa maximum na 50 katao (hal., pagdaraos sa kasal o 

libing). 

o Ang panlabas na pagtitipon ay limitado sa maximum na 100 katao 

 

Para sa mga layunin ng dokumentong ito: 

 Ang salitang "mga gawaing batay sa pananampalataya" ay kasama ang anumang mga serbisyo, aktibidad, at 

mga kaganapan kagaya ng mga serbisyo sa relihiyon, serbisyo sa panalangin, debosyon o pag-aaral ng mga 

relihiyosong libro, seremonya, mga gawaing kawanggawa, atbp. 
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 Ang "tagapag-ayos" ay ang pinuno ng relihiyon, direktor ng pagsamba, pagkukunan ng lugar o 
nangungunang operasyon, o ibang indibidwal na namumuno sa pag-aayos ng mga gawaing batay sa 
pananampalataya. 

 

Ang mga tagapag-ayos sa lahat ng mga lugar ng pagsamba ay dapat sundin ang mga patnubay sa kalusugan ng 

publiko na inilalahad at baguhin ang kanilang mga pamamaraan ng pagho-host ng kaganapan at kinakailangang 

mapanatiling ligtas ang lahat, lalong lao na ang pinaka-mahina. 

 
Ang tagapag-ayos sa isang lugar ng pagsamba ay may pananagutan na pigilin ang panganib ng paglipat ng 
impeksyon sa anumang mga samahan, kawani, boluntaryo, at mga miyembro ng publiko na pumapasok sa lugar 
ng pagsamba upang lumahok sa mga gawaing batay sa pananampalataya. Katungkulan din nila na protektahan 
ang mga sumusuporta sa mga pang-araw-araw na operasyon sa lugar ng pagsamba (hal., kawani ng 
administratibo, kawani ng paglilinis, at mga kontratista). 

Ang dokumentong ito at ang patnubay sa loob nito ay maaring baguhin at magkakaroon ng bagong impormasyon 
kung kinakailangan. Ang kasalukuyang impormasyon na may kaugnayan sa COVID-19 ay matatagpuan sa: 
https://www.alberta.ca/covid-19-information.aspx  

COVID-19 Pagpapagaan ng Panganib 
 

Pagprotekta sa mga 
nagtitipon at 
miyembro ng publiko 

 

 Ang mga lugar ng pagsamba ay dapat mapanatili ang 2 metrong distansyang 
pisikal sa pagitan ng mga sumasamba upang mabawasan ang panganib ng 
paglipat ng impeksyon, maliban kung sila’y mga miyembro ng parehong 
sambahayan o pamilyang pangkat. 

 Ang mga Lugar ng Pagsamba ay maaaring magbigay ng iba’t ibang paraan 
upang limitahan ang personal na pagdalo sa mga samahan para mapanatili ang 
distansyang pisikal, tulad ng: 

o Pag-aalok ng maraming, mas maliit na serbisyo o mga kaganapan para sa 
mga bahagi ng kongregasyon, sa halip na iisang serbisyo o kaganapan na 
daluhan ng buong kongregasyon. 

o Pagtatatag ng maximum na bilang ng mga dadalo sa mga aktibidad at 
kaganapan na batay sa pananampalataya. 

o Pagtatag ng isang sistema para sa mga samahan na mag RSVP upang 
dumalo sa mga tinutukoy na serbisyo o kaganapan, upang mabawasan ang 
pagisisiksikan. 

o Hikayatin ang mga samahan na bibisita o papasok sa lugar ng pagsamba sa 
labas ng mga tugatog na oras  kung sila ay dadalo maliban sa mga 
pagsambang serbisyo. 

o Pag-aalok ng mga pagpipiliang malayong pakikilahok sa mga aktibidad na 
batay sa pananampalataya (hal., sa pamamagitan ng telepono, saradong 
circuit radio, video conference, video recordings) kasabay ng, o bilang isang 
kapalit ng personal na pagdalo. 

 Hikayatin ang pagsuot ng “face mask” sa lahat ng dumadalo sa pagtitipon bilang 
isang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. 

 Isaalang-alang ang mga paraan, maliban sa pagdalo ng personal,  na isama/ 
suportahan ang mga taong may masmalaking panganib ng malubhang sakit, 
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kabilang ang mga taong mahigit 65 taong gulang at mga taong may talamak na 
medikal na kondisyon.. 

o Dapat tiyakin ng tagapag-ayos ng kaganapan na magkakaroon ng 
karagdagang pag-iingat para sa mga samahang dadalo ng personal, na may 
mas mataas na peligro (higher risk), tulad ng mga oras na itinalaga para sa 
indibidwal na pagsamba o paghikayat ng paggamit ng mask para sa 
sinumang malapit sa taong iyon. 

 Isaalang-alang ang pag-alok ng "drive-by", "drive through", o "drive in" na 
serbisyo kung saan ang mga indibidwal ay nakikilahok sa mga gawaing batay sa 
pananampalataya at tumatanggap ng mga serbisyo (hal., mga pagpapala) nang 
hindi umaalis sa kanilang mga kotse. 

o Ang mga sasakyan ay dapat maglaman lamang ng mga indibidwal mula sa 
parehong sambahayan o pamilyang pangkat. 

o Hikayatin ang mga tao na huwag umalis sa kanilang mga sasakyan sa 
panahon ng serbisyo o kaganapan, maliban kung gagamit ng banyo. 

o Dapat hikayatin ang mga taong umaalis sa kanilang mga sasakyan upang 
gagamit ng banyo na panatiliin ang minimum na distansyang dalawang 
metro sa isa’t isa sa lahat ng oras. 

o Hikayatin ang mga tao na patayin ang motor ng sasakyan (no vehicle idling). 

 Ang mga pinuno ng relihiyon, kawani, at mga boluntaryo na lalapit sa isang 
sasakyan upang magbigay ng mga serbisyo ay hinihikayat na magsuot ng mask 
kung ang mga bintana ng kotse ay nakabukas at kung hindi nila mapapanatili 
ang dalawang metrong distansya sa mga taong nasa loob ng kotse. 

 Ang mga tagapag-ayos ng kaganapan ay dapat magbigay ng impormasyon at 
gabay sa kanilang mga kongregasyon upang makatulong sa pagbawas ng 
panganib ng pagkalat ng COVID-19, tulad ng: 

o Hihikayatin ang mga nagtitipon na gumamit ng online tool sa pagsusuri sa 
sarili bago bawat pagbisita sa lugar ng pagsamba, at mariing ipinapayo na 
hwag magsamba ng personal kung masama ang pakiramdam. 

 Pagpapa-alala sa mga nagtitipon na hindi sila dapat dadalo ng personal kung 
nakakaranas sila ng pinakakaraniwang sintomas ng COVID-19 (ubo, lagnat, 
kinakapos ng hininga, tumutulo ang sipon, o namamagang lalamunan). 

 Pag-aabiso sa pasukan ng lugar ng pagsamba na ang mga indibidwal na may 
mga sintomas ng COVID-19, ang mga indibidwal na naglakbay sa buong mundo 
sa huling 14 na araw, at ang mga indibidwal na nakipag-ugnay sa mga 
nakumpirma na COVID-19 na kaso sa huling 14 araw ay ipinagbabawal ng 
batas na papasok sa lugar ng pagsamba. Ang mga posters na naglalahad ng 
batas na ito ay nakikita sa online.  

 Pagpo-post o paglalagay ng mga panuntunan tukoy sa pakikilahok sa mga 
aktibidad na batay sa pananampalataya sa panahon ng COVID-19 pandemya. 

 Pagbibigay ng direksyon tungkol sa daloy ng mga tao sa lugar ng pagsamba. 

 Ang mga pangkat ay dapat iwasan ang pag-upo nang magkakasama maliban 
kung sila ay mula sa iisang sambahayan o mga pamilyang pangkat. 
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 Paghiling sa mga magulang, pamilya, o tagapag-alaga na panatilihing malapit sa 
kanila ang mga batang may dalawang taon o mas bata at huwag silang hayaang 
maggala-gala. 

 Pagbibigay ng mga paalala o pahayag na obserbahan ang distansyang pisikal. 

 Paghihikayat na panatiliin ang kalinisan ng kamay at pamantayan ng paghinga 
habang nasa lugar ng pagsamba. 

 Paghihikayat sa mga dadalo na magsuot ng mga di-medikal na maskara. 

o Pag-post o paglagay sa paligid ng lugar ng pagsamba ng mga palatandaan 
ng pagbabawas ng peligro mula sa website ng Gobyerno ng Alberta. 

 Bilang suporta sa "contact tracing" para sa pampublikong kalusugan, sakaling 
may mag-positibo, kailangang ikonsidera ng mga tagapamahala na kolektahin 
ang mga pangalan at iba pang impormasyon ng mga dumalo sa pagtitipon. 

o Ang pagbibigay ng impormasyon ay kusang-loob para sa mga dadalo; 
tiyakin na may pahintulot ang isang indibidwal at ipaalam sa kanila ang 
layunin at ligal na awtoridad para sa koleksyon. 

o Ang mga talaan ay dapat manatili sa loob ng 2 linggo lamang. Ang isang 
samahan ay dapat magkaroon ng makatuwirang mga kaayusan sa 
seguridad (security arrangements) upang maprotektahan ang personal na 
impormasyon. 

 Ang mga organisasyong nakabase sa paniniwala ay magkakaroon ng buong 
pagmamay-ari ng kanilang mga listahan ng dumalo, at hihilingin lamang na 
ibahagi ang mga listahan sa Alberta Health Services kung may potensyal na 
pagkakalantad sa impeksyon na nangyari sa pagtitipon. 

 Kung mayroong pagkakalantad sa isang pagtitipon, ang lahat ng mga kawani, 
samahan, at mga boluntaryo na naroroon sa oras ng pagkakalantad ay dapat 
ipaalam na may isang pagkakalantad na nangyari at ang mga listahan ng 
dumalo mula sa oras ng pagkakalantad ay ibabahagi sa Alberta Health Services 
para sa pagsunod sa layunin ng pagsubaybay sa contact (contact tracing) 
lamang. 

 Ang anumang personal na impormasyon na nakolekta para sa pagsubaybay sa 
contact (contact tracing) ng COVID-19 ay magagamit lamang para sa layuning 
ito, maliban kung ang isang indibidwal ay magbibigay ng kanilang pagsang-ayon 
sa ibang paggagamitan ng personal na impormasyon. 

 Para sa karagdagang impormasyon, ang Office of the Information and Privacy 
Commissioner ay naglabas ng Pandemic FAQ: Customer Lists tungkol sa 
pagkolekta ng personal impormasyon mula sa mga customer sa panahon ng 
COVID-19 pandemic. 

 Para sa mga katanungan tungkol sa mga obligasyon ng operator sa ilalim ng 
PIPA, mangyaring makipag-ugnay sa FOIP-PIPA Help Desk sa pamamagitan ng 
telepono sa 780-427-5848 o sa pamamagitan ng email sa 
sa.accessandprivacy@gov.ab.ca. 

Pagprotekta sa mga 
kawani at boluntaryo 

 Ang mga tagapag-ayos sa mga lugar ng pagsamba ay dapat ipatupad ang mga 
panukalang nakasaad sa COVID-19 General Relaunch Guidance, at sa susunud 
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na impormasyon, upang maprotektahan ang mga kawani at boluntaryo sa 
pagkalat ng COVID-19 sa mismong lugar: 

o Dapat magkaroon ng napapanahong o kasalukuyang impormasyon ng 
contact para sa mga kawani at boluntaryo. 

o Itala kung sino ang nagtatrabaho sa bawat araw at dumadalo sa mga 
aktibidad ng pangkat at kaganapan. 

o Magbigay ng impormasyon at pagsasanay tungkol sa na-aangkop na 
distansyang pisikal, mga hakbang na tiyak na pagbabawas ng panganib, at 
tamang mga kasanayan sa paghinga at kalinisan. 

o Magbigay ng mga di-medikal na mask kung ang mga kawani at boluntaryo 
ay hindi mapanatili ang dalawang metro na distansyang pisikal sa mga 
samahan. 

 

Mga Pasilidad  Dapat isaalang-alang ng mga tagapag-ayos sa mga lugar ng pagsamba ang 
pagsasaayos sa kanilang mga pasilidad upang suportahan ang distansyang 
pisikal ng mga kawani, boluntaryo, at mga dumadalo. Maaaring kabilang dito 
ang: 

o Pagkontrol at paisa-isang pagpasok at paglabas sa lugar ng pagsamba 
bago at pagkatapos ng mga pangkat na aktibidades o kaganapan (hal., sa 
pamamagitan ng pag-alis ng mga indibidwal na sambahayan o seksyon, sa 
halip na lahat nang sabay-sabay). 

o Kung saan maaring gagawin, magtatatag ng iba't ibang mga punto ng 
pagpasok at paglabas sa mga lugar na may mataas ang trapiko. 

o Pag-aayos o pagmamarka ng uupuan upang matiyak ang distansyang 
pisikal sa pagitan ng mga indibidwal na hindi miyembro ng parehong 
sambahayan. 

o Pagpapakilala ng mga lugar, tulad ng “lobbies”, kung saan karaniwang 
nagpupulong, at mga masikip ang daloy ng trapiko (“bottlenecks”), at 
gagamit ng mga boluntaryo, kawani, o hadlang upang mabigyan ng ibang 
direksyon ang mga taong maaaring magtipon sa mga lugar na ito. 

o Buksan sa Google Translate 

o Kung ang mga nagtitipon ay kinakailangang pumila upang makatanggap ng 
mga serbisyo, maglagay ng mga marka sa sahig upang hikayatin ang 
distansyang pisikal. 

 Sa lugar ng pagsamba, dapat mas madalas ang paglilinis at pagdidisimpekta sa 
mga lugar na mataas ang trapiko, karaniwang lugar sa pagtitipon, at mga banyo. 

 Madalas na linisin at disimpektahin ang mga madalas na hinahawakan sa 
ibabaw tulad ng mga “doorknobs”, “light switch”, mga hawakan sa banyo, mga 
gripo, mga bagay pangseremonya, mga pindutan ng elevator, at mga rehas. 

 Ang gabay sa paglilinis ay matatagpuan sa Alberta Health Services sa 
Pangkalahatang Paglilinis ng Patnubay. Environmental Cleaning Guidance.  
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 Ang mga hand sanitizer na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na nilalaman ng 
alkohol ay lubos na inirerekomenda sa mga pasukan at labasan ng pasilidad, at 
sa buong lugar ng pagsamba. 

 Kailangan ang pag-iingat upang limitahan ang paggamit ng hand sanitizer ng 
mga bata na walang pangangasiwa. 

Mga aktibidades na 
may mas mataas na 
peligro 

 

 Dapat suriing mabuti ang mga tagapag-ayos ng aktibidades (organizers) ang 
lahat ng mga gawaing batay sa pananampalataya, ritwal, at kasanayan na 
nagaganap sa kanilang lugar ng pagsamba upang malaman kung pinatataas 
nila ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa mga samahan, kawani, at/o mga 
boluntaryo. 

 Ang anumang aktibidad o kasanayan na nagdaragdag ng panganib ng COVID-
19 sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay (paghawak sa mga ibabaw) o paglilipat 
ng droplet (pagbahin, pag-ubo, pag-awit, pagsigaw) ay dapat itigil o mabago 
upang maiwasan ang panganib. Ang sumusunod na bahagi ay nagbibigay ng 
gabay sa mga aktibidades na may mataas na peligro na karaniwang nangyayari 
sa mga lugar ng pagsamba. 

Mga kaganapan sa 
lipunan 

 Habang ang mga lugar ng pagsamba ay pinahihintulutang magpatuloy sa mga 
gawaing batay sa pananampalataya at mga kaganapan para sa pagsamba, ang 
mga aktibidades sa lipunan tulad ng mga komunal na kainan o pananghalian na 
karaniwang nangyayari kasabay ng mga gawaing batay sa pananampalataya o 
mga kaganapan ay dapat iwasan sa panahong ito. 

 Ang panloob na pagtitipon sa lipunan ay limitado sa maximum na 50 katao sa 
Yugto 2, at ang 2 metrong distansya sa pagitan ng mga miyembro ng iba’t ibang 
sambahayan ay dapat mapanatili sa mga pagtitipon (maliban sa mga pamilyang 
pangkat). 

Kantahan, tugtugan 
at iba’t ibang 
kaganapan 

 Ang mga nahawaang tao ay maaaring maglipat o magkalat ng virus sa higit na 
malalayong distansya sa pamamagitan ng kanilang laway o mga “droplets” ng 
paghinga habang umaawit, sumisigaw, habang tumutugtog ng ilang mga 
instrumento tulad ng mga ihipang panugtog (wind instrument) o pagsayaw o 
pagganap sa drama. Ang mga gawaing ito ay itinuturing na may mataas na 
peligro, at nangangailangan ng maingat na pagsasaalang-alang kung gaganapin 
sa mga lugar ng pagsamba. 

 Ang samasamang pag-awit ay hinihikayat na iwasan. Sa halip, isaalang-alang 
ang isang soloista o instrumental na musika. Kung naaangkop, ang mga dadalo 
ay maaaring mahikayat na sabayan ng mahinang pagkanta ang tugtog ng mga 
instrumento, liblib, o naitala na mga pagtatanghal. 

 Ang mga pagtitipon na kinabibilangan ng pag-awit - mga soloista o maliliit na 
grupo - ay dapat maglagay ng mga sumusunod na pag-iingat hangga't maaari: 

o Panatilihing ganap na hiwalay ang mga mang-aawit mula sa madla at sa 
isa’t isa sa pamamagitan ng “livestreaming” ng indibidwal na kumakanta 
habang magkakahiwalay. 

o Limitahan ang bilang ng mga tao na umaawit sa isang lugar sa posibleng 
pinakamaliit na kalahok. 

file:///C:/_LOCALdata/ERASE/alberta.ca/covid19
mailto:BizConnect@gov.ab.ca


COVID-19 INFORMATION 
 
GABAY PARA SA MGA LUGAR NG PAGSAMBA 
 

alberta.ca/BizConnect 
Email: BizConnect@gov.ab.ca 

©2020 Government of Alberta  |  Updated June 9, 2020 

o Siguraduhing aawit ang mga tao na nakaharap sa malayo sa isa’t isa o kung 
hindi man ay maglagay ng gamit ng paghihiwalay tulad ng Plexiglas. 

o Gumamit ng mga dating handang audio o video recording. 

o Dapat magsuot ng facemasks ang mga mang-aawit habang kumakanta. 

 Kung ang mga koro, grupo ng pag-awit, banda, o mga ensemble ng musikal na 
nauugnay sa lugar ng pagsamba ay nais magsanay o gumanap na 
magkakasama, dapat silang maghanap ng mga alternatibo sa pagkanta ng 
personal tulad ng virtual na pagsasanay o mga sesyon ng pagrekord. 

Pakikipag-ugnay ng 
interpersonal 

 

 Ang pakikipagkamay, pagyakap, paghawak, o pagpasa ng mga bagay sa ibang 
tao ay nakokompromiso ang dalawang metrong distansya sa pagitan ng mga 
nagsasamba ay hindi dapat mangyari, maliban sa pagitan ng mga miyembro ng 
parehong sambahayan o pamilyang pangkat. Mga ibang paraan tulad ng 
pagkaway, pagtango, o pagyuko ay dapat hikayatin. 

 Ang mga ritwal na pangrelihiyon na nagsasangkot ang pisikal na pakikipag-
ugnay ng mga indibidwal, tulad ng pagpapahid sa mga langis o pagbibinyag ay 
nagdaragdag ng posibilidad ng paglilipat ng sakit at dapat gumawa ng mga 
kahaliling paraan na magpapaliit ng pisikal na pakikipag-ugnay. 

 Ang mga indibidwal ay maaaring magsuot ng malinis, maayos na di-medikal na 
mask upang mas mabawasan ang panganib sa paglilipat ng sakit. Gayunpaman, 
kahit na may suot na maskara, ang mga dadalo ay dapat panatiliin ang 
dalawang metrong layo mula sa sinumang hindi miyembro ng kanilang 
sambahayan. 

 Lahat ng tao sa lugar ng pagsamba ay dapat susunod sa wastong pag-iingat sa 
paghinga sa lahat ng oras. Kasama sa mga kasanayang ito ang pag-ubo at 
pagbahing sa siko o isang tisyu, pagtapon ng mga tisyu sa nakatalagang 
basurahan, at paghuhugas ng mga kamay. 

Pagkain  Ang pagbibigay ng pagkain at inumin bago, habang, o pagkatapos ng mga 
gawaing batay sa paniniwala o mga kaganapan ay mariing hindi hinihikayat dahil 
sa mga ito ay nakakadagdag ng panganib sa pagkalat ng COVID-19. 

o Kung ang pagkain o inumin ay kailangan ihain bilang bahagi ng ritwal na 
batay sa paniniwala (hal., komunyon), ang mga sumusunod na pag-iingat ay 
dapat ilagay upang maiwasan ang panganib ng impeksyon: 

o Ang pagkain o inumin ay dapat ihatid sa mga kongregasyon na nakabalot o 
mga indibidwal na bahagi ng maliit na bilang ng mga itinalagang indibidwal. 

o Ang mga lalagyan ng pagkain at inumin o mga kagamitan (hal., Chalice o 
plato) ay hindi dapat ibinabahagi o ipapasa sa mga nagtitipon. 

o Ang pisikal na pakikipag-ugnay ng itinalagang indibidwal na tagapaglingkod 
at mga kasamahan sa kongregasyon ay hindi dapat mangyari habang 
naghahain ng pagkain o inumin (hal., paglalagay ng pagkain sa mga bibig ng 
mga kasamahan). Sa halip, ilalagay ng serbidor ang indibidwal na bahagi ng 
pagkain o inumin sa nakabukas na kamay ng isang kasamahan, o sa isang 
mesa upang kunin ng kasamahan. 

o Ang hinirang na mga indibidwal na tagapaglingkod ay dapat maghugas o 
mag-sanitize ng kamay kaagad bago maglingkod at dapat magsuot ng 
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malinis, maayos na non-medical mask sa loob ng buong oras na ginugol sa 
paglilingkod. 

 Kung nanaisin na maghain ng pagkain bago o pagkatapos ng mga aktibidad o 
kaganapan na batay sa paniniwala, ang mga kawani, boluntaryo, at mga 
nagtitipon ay dapat hikayatin na pumunta sa isang lisensyadong mapagkukunan 
ng serbisyo sa pagkain kung saan ipinatupad ang pinakabagong hakbang sa 
kalusugan ng publiko upang matiyak ang ligtas na paghahanda at paghahatid ng 
pagkain. 

Mga nakabahaging 
gamit 

 

 Huwag ibigay o ibahagi ang mga bagay na hindi maaaring linisin o i-sanitize 
bago at pagkatapos ng bawat paggamit (hal., mga libro, mga himno, banig ng 
pandasal, mga pipa, at mga nakalimbag na programa). 

 Hikayatin ang mga nagtitipon na magdala ng kanilang sariling mga kagamitan at 
iwasan ang pagbabahagi nito sa iba. 

 Magprint ng mas maaga ang mga araw-araw na pahina ng kanta at itapon 
pagkatapos makumpleto ang serbisyo. 

 Piliin ang paggamit ng “projection or audio-visual” na systema upang ibahagi 
ang impormasyon. 

 Huwag magbahagi ng mga mikropono. 

 Huwag mag-alok ng pangkalahatang reseptor para sa likido (hal., bukal ng mga 
banal na tubig). Kung kinakailangan ang mga kagamitan sa paghuhugas, dapat 
madagdagan ang mga produktong ginagamit para sa kalinisan ng kamay. 

 Kung kinakailangan, para sa relihiyoso o espirituwal na mga kadahilanan, ang 
paghawak sa mga bagay na pangseremonya (hal., estatwa, simbolo ng 
relihiyon, singsing) ay maaaring mangyari kung ang kalinisan ng kamay ay 
ginanap bago at pagkatapos hawakan ang bagay. 

 Ang mga indibidwal ay hindi dapat humalik, yumakap, o ipindut ang kanilang 
mga mukha sa anumang ibinahaging bagay na seremonya. 

 Huwag ipasa ang mga plato o mga lalagyan ng donasyon sa pagitan ng mga 
nagtitipon. Ang mga alternatibo ay: 

o Magpasya ng isang itinalagang lugar na paglagyan ng mga handog/ 
donasyon. Ang paghawak sa mga handog/donasyon na nakolekta mula sa 
mga patron ay dapat mabawasan sa unang 24 na oras. 

o Mga handog/donasyon sa online. 

Programa ng mga 
bata at iba pang 
kagamitan 

 Ang pag-alay ng pag-aalaga sa mga bata na wala pang dalawang taong gulang 
sa mga programang batay sa pananampalataya o klase ay hindi pinahihintulutan 
sa panahong ito. Ang mga batang ito ay dapat manatiling kasama ang kanilang 
mga pamilya sa panahon ng pagsamba. 

 Ang mga klase na batay sa pananampalataya para sa mga batang may edad na 
dalawa at mas matanda ay maaaring gumana kung sabay ang pagsunod sa 
Guidance for Day Camps. 

Iba pang mga gamit 
ng pasilidad 

 Ang mga lugar ng pagsamba na nag-aalok o nagpaparenta ng mga pwesto sa 
loob ng kanilang mga pasilidad sa iba pang mga grupo o negosyo ay dapat 
tiyakin na ang mga pangkat o negosyong ito ay sumusunod sa lahat ng mga 
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 utos ng Punong Opisyal Medical ng Pangkalusugan (Chief Medical Officer of 
health) at lahat ng naaangkop na mga dokumento sa paggabay ng publiko. 

 Responsibilidad ng operator na tiyakin na ang mga partidong umuupa o 
gumagamit ng isang bahagi sa lugar ng pagsamba ay may mga plano at 
mekanismo upang maiwasan ang paglipat ng impeksyon sa kanilang mga 
kawani, boluntaryo, at patron. 
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