Mangyaring sumangguni sa mga item sa ibaba tungkol sa mga pagsasaalang-alang at mga bagong
hakbang sa kaligtasan upang matiyak ang isang maayos na paglipat sa panahon ng pagbubukas.
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MGA KONSIDERASYON BAGO SA PAGBUBUKAS
Awtorisado ba ng tanggapan ng Gobernador ang uri ng negosyo at / o sektor upang magbukas
muli?
o Kung hindi ka sigurado, mangyaring suriin ang website ng Nevada Health Response,
mag-click dito.
o Kung hindi ka pa pamilyar sa phased re-opening model para sa mga negosyo ng Nevada at
Nevada, mangyaring basahin ang "Nevada United: Roadmap to Recovery" na inilabas ng
tanggapan ng Gobernador noong Abril 30, 2020 na makikita dito.
o Ang mga gabay at protocol sa Phase One para sa muling pagbubukas ng negosyo na
inilabas mula sa tanggapan ng Gobernador noong 05/07/2020 ay matatagpuan dito.
Maaari bang mabuksan ang negosyo sa mga phase?
o Mayroon bang mabisang paraan upang mabuksan muli?
o Mayroon bang mga segment ng iyong negosyo na maaaring mabuksan muli sa mga phase
upang payagan at mabawasan ang panganib sa iyong mga empleyado at customer?
o Kung maaari kang magbukas muli sa mga seksyon, magtatag ng isang plano para sa
phased opening bago buksan ang inyong mga pintuan.
o Alamin ang mga pagpipilian at pamamaraan para sa pagkuha / paghahatid ng curbside
bago buksan ang pisikal na tindahan, kung naaangkop. Karagdagang impormasyon dito.
Kailangan bang isaayos ang mga oras ng tindahan upang sumunod sa anumang
direksyon mula sa Estado, pagdedeklara ng tanggapan ng Gobernador, o lokal na
pamahalaan?
Kailangan bang maitatag ang mga tiyak na oras upang mapaunlakan ang mas mahihina na
populasyon upang mabawasan ang panganib ng pagkakalantad?
Ikaw ba ay nakapag-bigay ng touchless o malayo na paraan ng pagbabayad?
Maaari ba na ang ilang empleyado ay magpatuloy ng pagtatrabaho sa bahay?
o Ayusin ang pisikal / in-house staffing kung kinakailangan.
o Ang mga empleyado na may sakit o nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit ay dapat na
manatili sa bahay.
o Maaari mo bang suportahan ang pagbabayad sa oras ng mga may sakit na empleyado?
o Maiibigay mo ba ang nababagong iskedyul para sa mga empleyado na ang tungkulin ay
mangalaga ng mahihinang populasyon, o mga nangangailangan ng alternatibong
pangangalaga sa bata dahil sa patuloy na pagsara?
Anong negosyo ang may mga tindera, auditor, at mga customer ang maaaring magpatuloy sa
pamamagitan ng internet o telepono upang maiwasan ang hindi inaasahang pagkakalantad?
Isaalang-alang ang pagbuo ng isang plano sa paglilinis, kalinisan batay sa mga alituntunin
mula sa CDC, SNHD, Estado, at anumang direksyon mula sa mga pagdeklara ng
Gobernador. Kung ikaw ay nakabuo na ng isang plano, isaalang-alang ang pagsama ng
impormasyon at pagsasanay para sa mga empleyado, at mga pagsasaalang-alang sa
kalusugan at kaligtasan ng publiko.
Ang gabay para sa mga tindahan at hakbang sa distancing ng mga empleyado ay matatagpuan
sa website ng CDC dito.
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BUSINESS LICENSE STATUS CHECK
Kung walang anumang pagbabago sa pagtala ng operator ng negosyo, mga aktibidad sa
negosyo, o pagbabago ng lokasyon sa panahon na ang Gobernador ay may tagubilin para
sa Emergency, mangyaring ipagpatuloy ang mga natitirang bahagi ng checklist. Mga bagay
na dapat malaman sa muling pagbubukas.
o Ang mga hurisdiksyon ng mga indibidwal ay maaaring magkaroon ng tiyak, karagdagang
mga alituntunin sa muling pagbubukas ng iyong negosyo. Mangyaring sumangguni sa iyong
lokal na hurisdiksyon upang matiyak na mayroon kang pinaka-bago at napapanahon na
impormasyon. Kung hindi ka sigurado kung saan ka lisensyado, o may mga katanungan,
mangyaring tawagan ang Clark County Business Licensing Re-opening Technical
Assistance Team sa 702-455-6561.
Kung walang anumang pagbabago sa pagtala ng operator ng negosyo, mga aktibidad sa
negosyo, o pagbabago ng lokasyon sa panahon na ang Gobernador ay may tagubilin para sa
Emergency,mangyaring tawagan ang Clark County Business Licensing Re-opening Technical
Assistance Team sa 702-455-6561.
Hihilingin sa iyo na kumpletuhin ang form na "Mabilis na Pagbabago" ng isa sa aming mga
miyembro ng pangkat ng pagtulong sa teknikal.
o Ang lahat ng mga probisyon at naaangkop na code ng kaligtasan, inspeksyon sa
kaligtasan, at iba pang mga kaugnay na kondisyon ay ilalapat pa rin sa pagbubukas /
paglipat ng mga negosyo. Ang anumang mga pangangailangan ay tatalakayin sa iyo ng
isang miyembro ng kawani mula sa iyong naaangkop na Business Licensing Department.
Ang mga Impormasyon sa bawat hurisdiksyon ng Business Licensing Department:
o Lungsod ng Las Vegas:
▪ Linya ng pangkalahatang impormasyon ng Business Licensing: 702-229-6281
▪ Email ng pangkalahatang impormasyon ng Business Licensing:
lisensya@lasvegasnevada.gov Ang
▪ Business Licensing User portal (aplikasyon,pagbabago at pagbabayad) :
https://dscportal.lasvegasnevada.gov
o Lungsod ng Henderson:
▪ Business License Direktang Telepono: 702-267-1730, ext. 3
▪ Email ng Business License: c ohbuslc@cityofhenderson.com
o Lungsod ng North Las Vegas:
▪ Impormasyon ng Business License: 702-633-1520
▪ Email ng Business License: b
 usinesslicense@cityofnorthlasvegas.com
▪ Business License online portal: http://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/
o Lungsod ng Boulder City:
▪ Linya ng pangkalahatang impormasyon ng Business Licensing: 702-293-9219
▪ Email ng Business Licensing: licensing@bcnv.org
o Lungsod ng Mesquite:
▪ Telepono ng Business License: 702-346-2835
▪ Email ng Business License: b
 usinesslicenses@mesquitenv.gov
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PISIKAL NA PASILIDAD
Suriin upang matiyak na ang lahat ng mga kagamitan ay nakabukas; lahat ng mga gamit,
point-of-sale system, at pampublikong pasilidad ay gumagana, sanitized, at operasyonal.
Makipag-ugnayan sa iyong lokal na kontraktor ng paghatak ng basura upang kumpirmahin
ang antas kung saan ang serbisyo ay ibinibigay pa rin (ang ilang mga serbisyo ay maaaring
nahinto dahil sa pagsasara o kaligtasan ng publiko), at iba pang mga iskedyul para sa
pagkuha at pagsama ng mga basura / pag-alis ng mga recyclable at interceptor / grease trap
maintenance, kung kinakailangan.
Isaayos ang pamantayan ng kapasidad ng kustomer nang tindahan kung kinakailangan
upang mapanatili ang ligtas na distansya sa loob ng lokasyon, o ayon sa anumang
direksyon mula sa Estado ng Nevada at o pagpapahayag ng Gobernador tungkol sa muling
pagbubukas.
Makipag-ugnayan sa maintenance provider upang matiyak na makukuha ang serbisyo
kung kinakailangan ito.
o Kung ang maintenance provider ay hindi pwede, o hindi pa naaprubahan upang
magbukas muli, maaaring kailanganin mong isaalang-alang ang isang phased-in na
pamamaraan upang muling magbukas.
Tiyakin na ang mga plano sa seguridad ay napapanahon at operasyonal.
Ang Clark County Department of Building and Fire Prevention ay lumikha ng isang listahan
para ito ay iyong magamit, tignan d
 ito.
PUBLIC HEALTH AND SAFETY CONSIDERATIONS
Ikonsidera ang pagbuo ng isang plano na linisin at i-sanitize ang lahat ng mga contact surfaces.
o Mga rekomendasyon para sa naaangkop na pamamaraan sa pagdidisimpekta ng iyong
negosyo araw-araw ay matatagpuan sa website ng CDC dito.
Isaalang-alang ang pag-poste ng signage ng kalusugan at kaligtasan tungkol sa safe
distancing, paghuhugas ng kamay, at mga hakbang sa personal na kaligtasan.
o Bumuo ang Clark County ng libre, downloadable na signage ng kalusugan at kaligtasan na
iyong magagamit. (Abangan).
Kung sa palagay mo ay magiging kapaki-pakinabang ang karagdagang
pagsasanay sa empleyado, ang National Institute of Environmental Health
Sciences ay may maraming impormasyon na magagamit dito.
Isaalang-alang ang pag-post ng COVID-19 "Fact Sheet" sa breakroom ng mga empleyado, na
iyong magagamit dito.
o Kung interesado kang magbigay ng isang questionnaire tungkol sa COVID-19, makikita
ang isang halimbawa d
 ito.
▪ Isaalang-alang ang paggamit ng isang log ng karamdaman upang masubaybayan ang
mga sakit. Maaaring makita ang isang log dito.
Alamin kung kinakailangan ang Personal Protective Equipment (PPE) para sa operasyon ng
iyong negosyo.
Ayon sa alituntunin ng CDC, ang mga takip sa mukha at mask ay dapat na isuot sa publiko.
Karagdagang impormasyon ang makukuha dito.
o Ang karagdagang impormasyon tungkol sa takip sa mukha na gawa sa tela ay matatagpuan
sa website ng SNHD dito.
Inirerekomenda ng CDC na ang distanya ay di baba sa anim (6) na talampakan sa
social distancing. Karagdagang impormasyon ang makukuha dito.

o Isaalang-alang ang paglalagay ng marka para sa safe distance na kailangan sa buong
lokasyon.
o Isaalang-alang ang “one-way directional” signage para sa isang ligtas at may distansyang
paggalaw sa buong tindahan.
o Isaalang-alang ang paglalagay ng mga pisikal na hadlang sa pagitan ng mga
empleyado at customer kung saan ang panganib ay pinakamataas tulad ng: counter,
mga istasyon ng point-of-sale, pick up windows, atbp.
o Isaalang-alang ang paglayo layo ng workspace sa pagitan ng mga empleyado.
◻ Phase 1 ng "Nevada United: Roadmap sa Pagbawi" nagbibigay-daan para sa curbside at pick-up
business model adjustments, karagdagang impormasyon na angkop para sa inyong negosyo na
ayon sa mga patnubay ay makikita dito.
TIYAK NA IMPORMASYON SA INDUSTRIYA
◻ lahat ng mga empleyado na nakikipag-ugnay sa publiko ay dapat magsuot ng mga takip sa
mukha na ayon sa Governor;s Phase "Mga Alituntunin at Protocol para sa mga Indibidwal at
Negosyo," maraming impormasyon na makikita dito.
◻ Serbisyo ng Pagkain:
o Sinuri mo ba ang Listahan ng Southern Nevada Health District sa muling pagbubukas na
makikita  dito.
▪ Ang karagdagang gabay at listahan para sa Phase 1 ay makikita dito.
o May posibilidad bang buksan lamang ang mga itinalagang seksyon ng restawran / bar?
o Ang mga lamesa, upuan, at mga workstation spaced ng empleyado upang maisulong ang
kaligtasan at distancing?
o Sumunod sa maingat na mga alituntunin at kalinisan para sa paghahanda at paghawak ng
pagkain.
o Ang karagdagang impormasyon tungkol sa takip sa mukha mula s tela ay matatagpuan sa
website ng SNHD dito.
o Ang mga restawran na may kainan ay maaaring tumanggap ng mga patron sa loob ng
isang pisikal na lokasyon ng hindi lalampas sa 50% ng kapasidad.
o Ang mga restawran na mayroong bar ay dapat panatilihing sarado sa panahon ng
Phase One.
◻ Paglalaro:
o Suriin ang pamamaraan ng Nevada Gaming Control Board sa muling pagbubukas dito.
o Suriin ang Nevada Gaming Control Board’s Health and Safety Policies for Resumption of
o Gaming Operations for Nonrestricted Licensees, dito.

o Ang muling pagbubukas ng mga plano ay dapat na isinumite sa Gaming Control
Board bago muling bubuksan.
◻ Mga Hotel:
o Ang SNHD ay lumikha ng isang industry specific na alituntunin sa paglilinis at kalinisan, na
magagamit dito.
o Kailangan ba na ang lahat ng silid ay maaring ipareserba? Isaalang-alang ang
spacing ng mga silid na ginagamit upang magkaroon ng distansya sa pagitan ng mga
customer ng resort.
o Ayon sa SNHD, ang mga “high touch areas” ay dapat linisin at madisimpekta.

◻ General Retail Establishments:
o Noong ika-1 ng Mayo 2020, ang ilang mga negosyo na hindi nabuksan sa panahon ng
pagsara ay naaprubahan para sa “curbside pick-up business model” . Mangyaring
sumangguni sa nakaraang mga patnubay na "Social Distancing" na gabay upang
magplano para sa mga rekomendasyon sa paglipat sa modelong ito ng negosyo.
o Isaalang-alang kung paano mo hahawak ang over-the-phone at online na mga order,
ang mga order ay hindi dapat dalhin nang personal, at ang mga patron ay maaaring
pahintulutan lamang sa loob ng isang pisikal na lokasyon ay hindi hihigit sa 50% ng
kapasidad.
◻ Mga Dispensaryo ng Cannabis:
o Sa panahon ng kamakailang pag-shutdown, ang delivery-based model ay pinayagan.
o Mula noong ika-1 ng Mayo 2020, ang mga dispensaryo ay naaprubahan upang
magdagdag ng “curbside pick-up”. Mangyaring sumangguni sa nakaraang "Social
Distancing" na seksyon upang magplano para sa isang nababagay na modelo ng
negosyo.
o Ang mga parokyano ay maaaring payagan lamang sa loob ng isang pisikal na lokasyon
hangga't ang occupancy ay hindi lalampas sa 50% ng kapasidad.
◻ Mga Serbisyo sa Pangangalaga ng Bata:
o Sundin ang State Child Care Licensing at patnubay ng SNHD patungkol sa pagbagay
sa mga modelo ng negosyo. Maraming impormasyon ang magagamit dito.
o Sundin ang State Child Care Licensing at patnubay ng SNHD
o Magtalaga ng lugar upang kunin o i-drop-off ang mga bata sa labas ng pasilidad.
o Lumikha ng limitadong access space sa loob ng pasilidad para sa pag-access ng magulang.
Limitahan ang mga non-essential na bisita.
o Magsagawa ng screening ng kalusugan ng mga empleyado, mga bata, at tiyakin na
nauunawaan ng mga magulang / tagapag-alaga ang mga panuntunan sa screening at
panatilihin ang mga bata sa bahay kung sila, o magulang / tagapag-alaga ay
nagkasakit.
◻ Aquatic Services:
o Tiyakin na ang lahat ng paglilinis ng kemikal at pagpapanatili ng pool ay naitatag muli, at
nakakatugon sa mga iniaatas na itinakda ng SNHD. Maraming impormasyon ang
magagamit dito.
o Tiyakin na ang lahat ng mga parokyano at kawani ay ipinapanatili ang social
distancing. Isaalang-alang ang espasyo sa pagitan ng mga locker at shower facilities.
o Suriin na ang lahat ng kawani ay may napapanahong mga sertipikasyon at mga card ng
operator bilang naaangkop at may iba na maaaring nag-expire sa panahon ng
pansamantalang pagsara.
◻ Mga Serbisyo ng Kosmetolohiya:
o Sundin ang mga itinatag na alituntunin mula sa Nevada Board of Cosmetology
para sa pinahusay na sanitasyon, Tignan dito.
o Ang trabaho ay dapat sa pamamagitan lamang ng appointment at ang mga digital na
sistema ng appointment ay dapat gamitin kapag nag-book ng mga kliyente.
o Isaalang-alang ang pansamantalang pagbabago ng mga piling serbisyo kung posible,
kabilang ang limitadong paggamit ng mga facial steam, blow dryers, at hood dryers
upang mabawasan ang mga potensyal na pathogens na maisama sa hangin.
◻ Mga Serbisyo ng Barbershop:
o Sundin ang mga itinatag na alituntunin mula sa Nevada State Barbers’ Health and
Sanitation Board, Tignan dito.

o I-stagger and iskedyul ng empleyado upang mabawasan ang panganib ng overcrowding.
o Mangangailangan ng pag-iskedyul ng appointment at / o walk-in na maghintay sa labas.
o Mangangailangan ng isang bagong laba o pwedeng itapon na tela ng upuan (kapa) na
gagamitin para sa bawat kliyente.
◻ Mga establisimiyento para sa industriya ng Body Art (Hindi bubuksan sa Phase 1 simula sa
05/09/2020):
o Ang SNHD ay nagtipon ng isang listahan para sa konsiderasyon ng muling pagbubukas ,
makikita  dito.
o Isaalang-alang ang pag-iskedyul ng mga appointment at konsultasyon upang matiyak na
ang mga tao ay hindi magtitipon sa isang lokasyon.
o Isaalang-alang ang screening sa mga customer sa pamamagitan ng mga katanungan tungkol
sa anumang mga sintomas.
o Bisitahin muli kung anong mga uri ng serbisyo ang maaari mong mai-alok sa mga
customer sa loob ng mga termino ng anumang muling pagbubukas na mula sa alinman sa
Estado ng Nevada, opisina ng Gobernador, at Lupon ng mga Komisyoner ng County, at
SNHD.
▪ Isaalang-alang ang phased approach sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo.

CONTACT NUMBERS AND TECHNICAL ASSISTANCE
Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa anumang impormasyon,tumawag sa mga numero na
nakalista sa ibaba.
◻ Linya ng Business Licensing Technical Assistance : 702-455-6561
o Ang mga tawag ay tatawagan muli sa loob ng 48 oras.

◻ Email ng Business Licensing Technical Assistance: BLReopeningAssistance@clarkcountynv.gov
◻ Business Licensing General Information Line: 702-455-0174
◻ Website ng Nevada Health Response : https://nvhealthresponse.nv.gov/
o Curbside Commerce/ Safety Protocol: https://nvhealthresponse.nv.gov/wpcontent/uploads/2020/04/Curbside-Commerce-Safety-Protocol-4-29-20-1.pdf
o Clark County Comprehensive Planning: 702-455-4314 (pagpipilian 2 ,
pagpipilian 1)
o Email: zoning@clarkcountynv.gov
◻ Iba pang contact information ng Lokal na Jurisdictional ng Business Licensing:
◻ Lungsod ng Las Vegas:
▪ Linya ng Business Licensing General Information : 702-229-6281
▪ Email ng Business Licensing General Information:  license@lasvegasnevada.gov
▪ Business License User Portal (aplikasyon, mga pagbabago, pagbabayad):
•
https://dscportal.lasvegasnevada.gov
o Lungsod ng Henderson:
▪ Business License Direct Phone: 702-267-1730, ext. 3
▪ Email ng Business License: c ohbuslc@cityofhenderson.com
o Lungsod ng North Las Vegas:
▪ Impormasyon sa Business License: 702-633-1520
▪ Email : businesslicense@cityofnorthlasvegas.com
▪ Business License Online Portal: h
 ttp://www.cityofnorthlasvegas.com/online_services/
o Lungsod ng Boulder City:
▪ Business Licensing General Information Line: 702-293-9219
▪ Email ng Business License: l icensing@bcnv.org
o Lungsod ng Mesquite:
▪ Telepono ng Business License: 702-346-2835
▪ Email ng Business License: b
 usinesslicenses@mesquitenv.gov
◻ Gobernador Sisolak’s “Nevada United: Roadmap to
Recovery”:https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/04/NEVADA-UNITEDROADMAP- TO-RECOVERY.pdf "
◻ Gobernador Sisolak's" Nevada United: Roadmap to Recovery ”Phase One Mga Patnubay at
Protokol: https://nvhealthresponse.nv.gov/wp-content/uploads/2020/05/Roadmap-to-RecoveryPhase-One-Initial-Guidance.pdf

◻ Clark County Department of Building and Fire Prevention Re-opening Checklist:
https://www.clarkcountynv.gov/building/fire- prevention / Industry% 20Notices / 2020%
20Industry% 20Notice / FP% 20Reopening% 20Notice% 20 042720.pdf
◻ Southern Nevada Health District:
o Las Vegas: 702-759-1110, Laughlin: 702-759-1643, Mesquite: 702-759-1682,
Pagkatapos ng mga oras: 702-759-1600
o SNHD COVID- 19 na website ng mapagkukunan:
https://www.sahafnevadahealthdistrict.org/coronavirus
o Checklist ng muling pagbubukas:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200323Muling-Checklist.pdf
o Screening Questionnaire: http:
//media.southernnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200323/20200401SNHD-COVID-19-Screening-Questionnaire-for-Employees.pdf
o Take-out at Curbside Guidelines Pickup: http://media.southernnevadahealthdistrict.org /
download / ferl / update / 20200414 / 20200416- Mga
Patnubay-para-Take-Out-and-Curbside-Pick-Up.pdf Mga
o Face Coverings in Establishment Sa panahon ng COVID-19 Outbreak:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/ferl/updates/20200414/20200414COVID-19-Guidance-on-Cloth-Face-Coverings-for-Food-Establishments.pdfPagkakaayos
o Karagdagang Patnubay para sa mga Food Establishment for Phase 1 re-opening:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhdmuling pagbubukas-gabay-at-checklist-for-food-establishments-phase-1.pdf Mga
o Alituntunin sa Paglilinis ng Hotel para Nakumpirma or suspected cases of
COVID-19:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhdmuling pagbubukas-paglilinis-at pagdidisimpekta-ng-panauhin-silid.pdf Listahan
ngLugar ng
o Hotel Enhanced Room Cleaning Checklist: http:
//media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd- muling
pagbubukas-pinahusay-paglilinis-paglilinis-ng-guestrooms.pdf
o Pangkalahatang Pamamahala ng Basura:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/ muling
pagbubukas / snhd- muling
pagbubukas-checklist-general-industry-waste-management.pdf
o Industriya ng Pangangalaga sa Bata:
http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID- 19 / muling
pagbubukas / snhd-muling pagbubukas-operating-checklist-pasilidad ng
pangangalaga sa bata-pasilidad.pdf
o Aquatic Industry: http://media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID- 19
/ muling pagbubukas / snhd-muling pagbubukas-gabay-aquatic-venues.pdf
o Industriya ng Body Art (Hindi Bukas sa Phase 1 as of 05/09/2020): http: /
/media.sahafnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/snhd- muling
pagbubukas-gabay-para-body-art-establishments.pdf
◻ Nevada Board of Cosmetology:
o https://site.google.com/nvcosmo.com/nevada -board-of-cosmetology / homeBarada
o https://drive.google.com/file/d/1nnK9pPFr3nWWGtqyGxq7HdEfVHvyUBah/view

◻ Nevada State Barbers’ Health and Sanitation
Board:http://barber.nv.gov/uploadedFiles/barbernvgov/Content/ Lupon /
Barber-COVID19-back-to-work-plan.pdf
◻ Clark County COVID-19 Resource Website:
http://www.clarkcountynv.gov/covid19/Pages/default.aspx
Mga
o Business Resources
http: //www.clarkcountynv .gov / covid19 / Mga Pahina /
Paggawa-Negosyo-Habang-Coronavirus.aspx
◻ Clark County Business License Application Para sa Pagbabago ng Lisensya ng Negosyo
o http://www.clarkcountynv.gov/business-license/general- negosyo / Dokumento /
Application% 20Packet% 20for% 2 0Change% 20of% 20Business% 20Lice nse% 20rev%
2001.14.2020.pdf
◻ CDC Small Business Guidlines and Recommendation Websites:
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
o https : //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
o https : //www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
o https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting- may sakit /
panlipunan-paglalakbay.html Mga
◻ Training Guidelines for Cleaning and Sanitation Website:
o https://tools.niehs.nih.gov/wetp/covid19worker/
o Fact Sheet: https://tools.niehs.nih.gov/wetp/public/hasl_get_blob.cfm?ID=11881
◻ OSHA Guidelines on Preparing Workplaces on Covid-19:
o https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
◻ Nevada Gaming Control Board:
o Mga Pamamaraan para sa Pagbubukas muli:
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16703
Mga
o Health and Safety Policies for Resumption of Gaming Operations for Nonrestricted
Licensees:
https://gaming.nv.gov/modules/showdocument.aspx?documentid=16731 
o Ang mga negosyong patuloy na nagpapatakbo sa panahon ng pagsara ay dapat
ding isaalang-alang ang mga impormasyon mula sa SNHD, CDC, ang Estado ng
Nevada, at anumang mga pagpapahayag, direktiba, o gabay na inilabas ng
Gobernador.
o Ang gabay na ito ay dapat isaalang-alang kasabay ng mga inilathalang batas, ordenansa,
at regulasyon para sa pagpapatakbo ng negosyo.
o Ang pagkuha ng patnubay mula sa Estado ng Nevada, tanggapan ng Gobernador, at ang
mga Komisyoner ng Lupon ng County, ang mga departamento ng Clark County ay naglabas
ng mga waivers at nagpatupad ng kahinahunang administribo sa aplikasyon at
pagpapatupad ng mga ordinansa, panuntunan, at regulasyon ng County upang mapadali ang
pang-araw-araw na operasyon sa panahon ng COVID- 19 emergency. Ang mga kaluwagan
na ito ay nalalapat lamang sa mga isyu na may kaugnayan sa COVID-19, at huwag

balewalain ang anumang naaangkop na batas, ordenansa, o regulasyon na may kaugnayan
sa ligal na kasanayan sa negosyo at kaligtasan sa publiko.
o Ang gabay na ito ay maaaring mabago sa anumang oras kasunod ng anumang direksyon
sa hinaharap mula sa State of Nevada, opisina ng Gobernador, o ang Board of County
Commissioners. Bibigyan ng priyoridad ng Clark County ang pagpapanatili ng pagbigay ng
impormasyon sa komunidad ng negosyo ng anumang mga pagbabag

