Mga Lalawigan ng California at Alameda ay nagbigay ng mga Kautusang Manatili sa Bahay upang
Pabagalin ang Pagkalat ng Coronavirus
Ang Lalawigan ng Alameda, kasama ng iba pang mga lalawigan sa Lugar ng Bay, ay pinahaba ang
nakaraang kautusan na manatili sa bahay hanggang Mayo 3, 2020 upang mapreserba ang kritikal
na kapasidad ng ospital sa buong rehiyon. Ang nakaraang kautusan na tatlong lingo ay
nakatalagang matatapos sa Abril 7. Habang ang naunang kautusan ay naging epektibo sa
pagpapakaunti ng bilang ng pagkalat ng novel coronavirus (COVID-19), ito ay hindi sapat. Mayroong
makabuluhang pagtaas sa bilang ng mga positibong kaso, ang pagkakaospital at mga kamatayan
dahil sa COVID-19, kung saan nauubos ang mga magpakukunan ng pangangalaga sa kalusugan.
Ang mga opisyal sa pangkalusugan ay natukoy na ang pagdami at mas mahigpit na social
distancing o paglalayo sa isa’t isa ay kinakailangan upang pabagalin ang tulin ng pagkalat, pigilan
ang mga kamatayan, at pahintuin sa labis na pagkapuspos ang sistema ng pangkalusugan.
Ang mga opisyal sa pangkalusugan ay natukoy na ang pagdami at mas mahigpit na social
distancing o paglalayo sa isa’t isa ay kinakailangan upang pabagalin ang tulin ng pagkalat, pigilan
ang mga kamatayan, at pahintuin sa labis na pagkapuspos ang sistema ng pangkalusugan. Basahin
ang kumpletong pahayag upang malaman ang tungkol sa pinalawak na mga pagbabawal.
Ang Kautusan na Manatili sa Bahay ng Lalawigan ng Alameda:



Basahin ang kabuuang kautusan ng Shelter in Place ng Lalawigan ng Alameda
Mga FAQ o mga karaniwang mga katanungan tungkol sa kautusan ng Shelter in Place sa
Lalawigan ng Alameda

Ang Kautusan na Manitili sa Bahay ng Lalawigan ng Alameda ay karagdagan sa walang katiyakang
pang-buong lalawigan na kautusan na manatili sa bahay na inilibas ni Gobernador Newsom.
Para sa mga karaniwang katanungan, magpadala ng email sa ncov@acgov.org o tumawag sa (510)
268-2101.
Ang Kautusan na Manatili sa Bahay ng California:




Basahin ang buong Kautusan ng California sa Pagpapanatili sa Bahay
Ang website tungkol sa Kautusan ng California sa Pagpapanatili sa Bahay
Depenisyon ng mga Mahahalagang mga Negosyo na Pinapayagang Manatiling Bukas at
Tumatakbo

Pagsunod sa mga Kautusan ng Pagpapanatili sa Bahay
Ang Kagawaran ng Pulisya sa Lungsod ng Union ay magbibigay alam at tuturuan ang mga
miyembro ng publiko at mga hindi kinakailangang mga negosyo na lumabag sa Kautusan ng
Lalawigan ng Alameda “Shelter in Place”. Aming layunin ang makamtam ang kusang pagsunod sa
kautusan.
Proseso ng mga Reklamo sa Pagsunod ng isang Negosyo
Inilunsad naman ang Covid19compliance@acgov.org bilang bagong email para sa mga reklamo sa
pagsunod tungkol sa mga hindi kinakailangang mga negosyo at hindi kinakailangang mga aktibidad
ng kautusan ng pampublikong kalusugan ng Lalawigan ng Alameda. Ang listahan ng mga opisyal
para sa pagpapatupad para sa mga lokal na ahensya ay kasalukuyang ipinagsasama-sama at ang
mga reklamo ay ipapadala sa mga nararapat na hurisdiksyon habang sila ay dumadating. Itatago
namin ang datos para sa Pampublikong Kalusugan upang mas maayos na makatulong sa
pagsubaybay kung saan at ano ang mga paglabag.

Kung Ikaw ay May Sakit




Libreng pagsusuri sa Coronavirus na binibigay ng Kagawaran ng Sunog ng Hayward
Basahin ang Kasalukuyang Patakaran ng para sa mga Bisita para Kaiser
Paano Protektahan ang Iyong Sarili at Kumuha ng Pangagalaga galing sa Kaiser

Manatiling Konektado sa Amin





Tumawag at magiwan ng mensahe sa aming hotline na 510.675.5327
Mag email sa amin sa covid19@unioncity.org
Sundan kami sa Faceook, Twitter, Instagram at Nextdoor
Paparating na: mga umiikot na pagbabalita sa Loka na Channel 15 ng UCTV

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Komunidad at Negosyo







Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Negosyo
Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Pabahay para sa mga Nagrerenta at mga
May-Ari ng Bahay
Mga Mapagkukunan ng Impormasyon tungkol sa Pagkain at Tulong
Mga Oportunidad para sa Publiko at mga Negosyo na Makatulong
Impormasyon tungkol sa mga Serbisyo ng Lungsod habang may Kautusan ng Pagpapanatili
sa Loob ng Bahay
Impormasyon tungkol sa Kalusugan, Kaligtasan at Lahat ng Bagay sa Coronavirus

Pakingggan ang mga Bagong Balita galing sa Mayor
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