NEVADA TUGON SA KALUSUGAN COVID-19 RISK MITIGATION INISIYATIBO

"Ang pinaka-epektibong kurso ng aksyon ay para sa lahat ng taga Nevada na
manatili sa bahay at para sa ang lahat ng mga di-mahahalagang mga negosyo
upang pansamantalang isara sa publiko nang tatlumput (30) araw. "
- Governor Steve Sisolak, Marso 17, 2020
Ito Nevada Health Response COVID-19 Panganib pagpapagaan Initiative
(Initiative), ay inisyu bilang patnubay sumusunod na Gobernador Sisolak ni
Martes, Marso 17, 2020 Press Conference, at alinsunod sa Gobernador Sisolak
ni Mar 12, 2020 Pahayag ng Emergency, na cites Artikulo 5, Seksiyon 1 of
Nevada Konstitusyon ng deklarasyon na ang "kataas-taasang kapangyarihang
tagapagpaganap ng Estadong ito, ay dapat masalalay sa isang Chief mahistrado
kung sino ang magiging Gobernador ng Estado ng Nevada."

Ang layunin ng inisiyatibong ito ay upang protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga
taga Nevada sa pamamagitan ng pagpigil sa mga tao na magtagpo ng hinde kinakailang ng
hindi kinakailangan, kung saan mga taong may impeksyon ay maaring mahawa nito ang
iba. Tanungin ang iyong sarili ang tanong na ito: "? Saan mga tao na makakuha nito sa loob
ng anim (6) na talampakan sa iba pang mga indibidwal para sa isang pinalawig na tagal ng
panahon" - pagkatapos ay maiwasan ang mga lugar na iyon.
Tulad ng lahat ng mga inisiyatibo na may kaugnayan sa COVID-19 na krisis, ang
Gobernador, Nevada Health Response Center, at mga lokal at awtoridad ng estado sa
kalusugan ay muling bisitahin ang patnubay na ito sa isang regular na batayan upang suriin
ang patuloy na pangangailangan ng pampublikong kalusugan at kung anumang mga elemento
na kailangan baguhin.
Ang agarang pagpapatupad ng agresibong estratehiya upang lumikha ng mga panlipunang
distansya at bawasan ang malapitang pagkikipagugnayan sa mga tao, kabilang ang
pagilimita sa pagtitipon, ay napatunayang epektibo sa mga naunang pandemics at pagantala ng bilang ng transmisyon at pagbabawas ng kamatayan at sakit. Sa pamamagitan ng
decreasing ang pagkalat ng sakit sa buong Nevada tayo ay:
•

Bawasan ang bilang ng mga taga Nevada na magkaroon ng COVID-19 bago
magkaroon nf isang epektibong paggamot o bakuna.
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•
•

•

Protektahan ang mga pinaka-malamang na makaranas ng malubhang mga sintomas,
tulad ng mas lumang mga taga Nevada at ang mga may kalakip talamak kondisyon.
Panatilihin at protektahan ang ating health care delivery system, kabilang na ang mga
nangangalaga ng kalusugan, upang maalagaan nila ang mga indibidwal sa komunidad
na di na gaano malakas ang pangangatawan para sa anumang mga medikal na
kondisyon, hindi lamang COVID-19.
Bawasan ang panlipunan at pang-ekonomiyang epekto ng COVID-19 sa katagalan.
MGA ALITUNTUNIN SA SOCIAL DISTANCING

Ang mga taga Nevada ay dapat matiyak na ang anim (6) na talampakan ng social distancing sa
bawat tao para sa di miyembro ng pamilya ay panatilihin sa lahat ng oras.
Mga halimbawa ng mga gawain upang maiwasan ang:
• Group gatherings
• Sleepovers
• Concerts and theater outings
• Playdates
• Athletic events
• Visitors in your house
• Non-essential workers in your house
• Malls
• Workouts in gyms
• Pagtitipon ng mga Grupo
• Sleepovers
• Konsyerto at teatro outings
• Playdates
• Athletic events
• Bisita sa Tahanan
• Mga manggagawa sa iyong bahay
• Malls
• Pag eehersisyo sa gym.
Initiative parameter sa pagtitipon:
Ang lahat ng mga pagtitipon ay dapat na ipinagpaliban o ikansela.

Para sa mga layuning ito, ang isang "pagtitipon" ay anumang kaganapan o pagpupulong
para makapang-hikayat ng mga tao sama-sama sa isang kuwarto o mallit na espasyo, sa
loob man o sa labas.
Pagdating sa mga pagtitipon, ang panganib ay batay sa kung gaano kalapit ang pagitan
ng indibidwal at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isa't isa. Ang panganib ay hindi
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nawawala sa mga maliliit na pagtitipon. Ang social distancing ang gagawa ng
pagkakaiba.
•

Gusto pa din namin na maranasan ninyo ang kasiyahan sa kasal, ngunit hindi ito ang
oras upang kayo ay magsama-sama magkakaibigan - lalo na kung ito ay
mangangailangan ng paglalakbay. Isaalang-alang ang pag-kansela ng pagdiriwang sa
oras na may nagbabantang panganib.

•

Para sa mga taga Nevada ang paggawa ng mga paghahanda upang magpaalam sa mga
mahal sa buhay, mangyaring limitahan ang pagdalo sa burol. Isaalang-alang paggawa
ng serbisyo sa labas kung saan ang panganib ng mahawa ay mas mababa kaysa sa loob
ng lugar

•

Habang ang Gobernador ay maaaring hindi at ay hindi sabihin na ang mga lugar ng
pagsamba ay dapat na sarado, siya Matindi ang urges ng aming mga lider ng
pananampalataya upang mahanap ang mga paraan upang may posibilidad na ang
iyong kapisanan sa labas na magkasama sila sa tao.

MGA MAHALAGANG AT DI-MAHALAGANG SERBISYO AT SEKTOR SA LIPUNAN
Ang kablang sa mahahalagang serbisyo at sektor at di limitado ay ang mga sumusunod:
• Mga serbisyo ng sunog, mga ahensiya na nagpapatupad ng batas, pang-emergency na
serbisyong medikal at mga ahensya ng pampublikong kaligtasan
• Mga serbisyo ng pangangalaga sa kalusugan
• Mga negosyo o organisasyon na nagbibigay ng pagkain, tirahan, o kritikal na mga
serbisyong panlipunan para sa mga taong may kapansanan.
• Mga Utility tulad ng tinukoy sa NRS Chapter 704
• Koleksyon ng Basura
• Mga serbisyo sa pagaayos ng bahay
• Serbisyo sa pagaayos ng sasakyan at trucking service centers
• tindahan, pamilihan, hardware, convenience at discount na tindahan.
• Parmasya, operasyon pangkulusugan, at biomedical na pasilidad.
• Tanggapan ng mga sulat at pagpapadala.
• Stasyon ng pagpapa-gas at hintuan ng trak.
• Mga Bangko & institusyon sa pananalapi
• Beterinaryo klinika at mga tindahan ng alagang hayop.
• Laundromat & dry cleaners
• Pagproseso ng pagkain
• Agrikultura, mga alagang hayop at mga feed mills
• Lohistika at Nangangasiwa sa daloy ng produkto at serbisyo:Bodega, imbakan at
pamamahagi.
• Pampublikong transportasyon
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•
•

Pananatili sa hotel, komersyal na panuluyan, mga dormitoryo, mga shelter, at ang
mga kumu-kupkop sa mga walang tirahan.
Mga Center para sa pag-aalaga ng mga bata na sumusunod sa mga kinakailangan na
alituntunin na binibigay ng mga awtoridad sa paglilisensya at patnubay sa COVID-19.

Kahit na ang mga negosyong nabanggit ay maaaring manatiling bukas, ang Nevada Health
Response Center ay nagpapanatili na ang lahat ng mga empleyado at mga parokyano ay
nagpapatupad ng mahigpit na social distancing na kaugalian. Sa karagdagan, ang mga negosyo
ay dapat na:
• Ipaalala sa mga empleyado ng mga pinakamahusay na kasanayan sa kalinisan, pati na
paghuhugas ng kanilang mga kamay gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa
dalawang pu (20) segundo.
• Dagdagan ang madalas ng paglilinis at sanitizing batay sa patnubay ng CDC
Environmental Cleaning and Disinfection ng lahat ng mga karayagan, kabilang ang
mga mesa at mga countertops na ginagamit ng mga empleyado at mga parokyano sa
panahon ng pickup o kaya delivery.
Ibang mga negosyo, kabilang ang ngunit hindi limitado sa serbisyong legal, negosyo at
pamamahala sa pagkonsulta, propesyonal na mga serbisyo at insurance services ay hinihikayat
na magkaroon ng mga empleyado na nagttrabaho remotely o mag-telecommute.
Kung hinde iyon posible ay dapat silang magpatupad ng mahigpit na pagsasanay sa
social distancing tulad ng inilahad ng Nevada Health Response Center at ang CDC.
Ang mga kabilang sa non-essential services and sektor ngunit hindi limitado sa:
• Libangan at hospitalidad, kabilang ang ngunit hindi limitado sa strip club at brothels,
kasino, lugar pang konsyerto, arena, awditoryo, istadyum, kuwarto para sa
pagpupulong, meeting halls, at kapetirya.
• Lugar na panglibangan at mga pasilidad pang atleta, kabilang ang ngunit hindi
limitado sa komunidad at lugar na panglibangan, gym, klab ng pangkalusugan, fitness
centers, yoga, Barre at spin facility
• Ang mga serbisyo sa kagandahan at pansariling pangangalaga at mga kagamitan,
kabilang ngunit hindi limitado sa barber shop, beauty, tanning, waxing hair salons, at
nail salon at spas
• Retail facilities, kabilang ang shopping malls maliban sa parmasya o iba pang mga
pasilidad ng pangangalaga ng kalusugan sa loob ng tingiang operasyon. Ang mga
retailer ay hinihikayat na ipagpatuloy ang online na operasyon na may pickup at
delivery.
FOOD & BEVERAGE ESTABLISHMENTS GUIDANCE

Ang Gobernador ay naglahad na lahat ng mga restaurant at mga bar na isara ang kanilang mga
dine-in na pasilidad upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Mga negosyo na nag-aalok
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ng carry-out, paghahatid, at drive-thru ng pagkain at inumin ay maaaring magpatuloy, ngunit
ang kumakain at umiinom sa loob ng restaurant at bar ay pansamantalang ipinagbabawal. Ang
mga negosyong nag-aalok ng carry- out, paghahatid, at drive-thru ng pagkain at inumin ay
dapat nagpapatupad ng mahigpit na social distancing protocol. Karagdagang impormasyon ay
nasa ibaba:
•

•
•

•

Charitable food distribution sites, kabilang ang mga pagkaing ipinamamahagi sa mga
mag-aaral sa pagtatapos ng pagsasara ng paaralan, kasama ang mga tindahan ng
grocery, ay dapat na manatiling bukas at operasyonal
Serbisyo sa Pagkain para sa mga pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan at iba pang
mahahalagang mga pasilidad ay dapat manatiling bukas.
Ang mga buffet na ginagamit sa pag-kakawang-gawa ng pamamahagi ng pagkain ay
dapat ibox na ang mga pagkain at dapat naka-gwantes ang lahat ng mga tauhan or mga
nagboboluntaryo.
Mga restaurant sa buong Nevada, at mga pub, Gawaan ng alak, bar, at mga breweries
ay dapat magserve ng pagkain sa pamamagitan ng drive-thru at take-out. Walang
dine-in sa mga establisamento hangang sa susunod na abiso. Kasama din ang mga food
court, coffee shop, catered events, klabs, bowling alleys, at iba pang katulad na lugar
na kung saan ang mga tao ay nagtitipun-tipon para sa pagkonsumo ng pagkain.

Para sa mga establisimiyento ng pagkain na pinapayagan na mananatiling bukas, dapat kang:
• Agad na dagdagan ang prikwnsiya ng sanitizing at paglilinis ng mga lugar na may high
contact areas - tulad ng mga banyo
• Ipatupad ang mahigpit na kalinisan para sa mga tauhan, kabilang na ang madalas at
masusing paghuhugas ng kamay na hindi bababa sa 20 segundo.
GAMING

Ang Gobernador ay naglahad na ang lahat ng gaming machines, mga aparato, mga lamesa,
mga laro, at anumang kagamitan na may kaugnayan sa aktibidad ng paglalaro ay isasara. Mga
restaurant at bar na matatagpuan sa loob pasilidad ng gaming ay sasailalim sa parehong mga
paghihigpit tulad ng mga nasa labas.
CANNABIS

Ang mga lisensyadong tindahan ng cannabis at medikal dispensaries ay maari lamang
mananatiling bukas kung ang mga empleyado at mga mamimili ay mahigpit na sumunod sa
mga social distancing protokol. Ang Nevada Health Response Center ay hinihikayat ang mga
mamimili na gamitin ang mga delivery services at hindi magtipun-tipon sa mga tindahan.
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