
 • Linisin at i-disinfect ang lugar ng site 
tulad ng mga pasukan, pahingahan, 
banyo, canteen, atbp gamit ang 1:99 
diluted na pambahay na bleach 
dalawang beses man lang bawat 
araw. Ang mga surface na madalas 
hinahawakan tulad ng mga hawakan 
sa pasukan at palmprint identification 
system ay lilinisin nang mas madalas 
(lalo na sa panahon ng pagpasok / 
pag-alis sa trabaho at tanghalian). Linisin at i-disinfect ang mga locker ng 
dalawang beses man lang bawat araw at mga shower cubicle ng minsan 
tuwing 4 na oras.

 • Huwag mag-spray ng mga disinfectant sa mga tao dahil mapanganib ito 
at hindi makakabawas sa peligro ng transmisyon ng virus. Gumamit ng 
basahan o pamunas na nababad sa disinfectant para i-disinfect ang mga 
surface.
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SabonT: Puwede ba tayong bumahing o umubo sa loob ng mask?
S: Takpan ang bibig at ilong mo gamit ang tisyu kapag 
bumabahing o umuubo. Itapon ang maduming tisyu sa may takip 
na basurahan, pagkatapos ay lubusang maghugas ng mga 
kamay. Huwag hubarin ang mask kapag bumabahing o umuubo. 
Maaari kang bumahing o umubo sa loob ng mask para maiwasan 
ang pagtalsik ng mga respiratory droplet kung wala kang tisyu. 
Palitan ang mask sa lalong madaling panahon dahil ang bisa ng 
pag-filter ay maaaring mabawasan kapag madumi ang mask.

Maayos na isuot ang surgical mask para ganap na 
takpan ang bibig, ilong at baba. Ihugis ang metallic 
strip sa bridge ng ilong at maayos na ilapat sa mukha. 
Iwasang hipuin ang mask lalo na sa labas.

Lubusang hugasan ang mga kamay bago hipuin 
ang mga mata, ilong, bibig; bago kumain; 
matapos magbanyo; alisin o isuot ang mask; o 
matapos hipuin ang mga pampublikong 
instalasyon tulad ng mga handrail o door knob.

Ang basura ay dapat 
maayos na ibalot at 
itapon sa mga basurahan 
na may takip. Alisan ang 
laman ang mga 
basurahan ng isang 
beses man lang bawat 
araw.

I-disinfect gamit ang 1:99 diluted na pambahay na 
bleach (haluin ang 1 bahagi ng pambahay na bleach 
na naglalaman ng 5.25% sodium hypochlorite sa 99 
bahagi ng tubig), iwan ng 15-30 minuto at banlawan 
gamit ang tubig at punasan para matuyo. Para sa 
metal surface, i-disinfect ng 70% alcohol. Ang 
bleach ay dapat lang gamitin sa loob ng isang araw 
matapos ma-dilute.

Panatiliing may mabuting 
bentilasyon ang mga opisina 
at pahingahan. Panatiling 
bukas ang mga bintana 
hangga’t maaari. Sulitin ang 
pagpasok ng sariwang hangin 
ng air conditioner at i-on ang 
mga bentilador / exhaust fan 
para mapadali ang 
sirkulasyon ng hangin sa loob 
ng container. (Iwasan ang 
direktang pagbuga ng hangin 
mula sa isang tao (o pangkat 
ng mga tao) papunta sa iba.)

Hugasan ang mga kamay 
gamit ang sabon, kuskusin 
ng 20 segundo man lang at 
banlawan. Tuyuin ang mga 
kamay gamit ang disposable 
na papel na tuwalya. Kung 
walang sabon at tubig, at 
hindi naman nakikitang 
madumi ang mga kamay, 
gumamit ng 70-80% 
alcohol-based sanitizer.

Panatiliing Malinis at May Mabuting Bentilasyon ang Lugar2
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 • Magsuot ng mask at magsagawa ng mga pagsusuri sa temperatura ng katawan bago 

pumasok sa lugar. Kung ang mga empleyado ay may sintomas ng COVID-19 (hal. lagnat, 

mga respiratoryong sintomas, o bilaang nawalang panlasa o pang-amoy), iwasang 

magtrabaho, agad humingi ng medikal na payo at abisuhan ang superbisor.

 • Sumunod sa abiso sa kompulsoryong pagsusuri na nasa 

Government Gazette, ang mga empleyado na nagpunta 

sa natukoy na site ng konstruksiyon ay dapat sumailalim 

sa COVID-19 test. Ang mga empleyadong sumailaim sa 

testing ay pinapayuhang manatili sa bahay at iwasang 

lumabas habang naghihintay ng resulta ng test.

Magpanatili ng malusog 
na istilo ng pamumuhay 
para mapalakas ang 
immunity: Balanseng 
diyeta, regular na 
ehersisyo at sapat na 
pahinga. Huwag 
manigarilyo at iwasang 
uminom ng alak.

Iwasan ang salo-salo sa pagkain, 
iwasang magsalita kapag walang 
suot na mask habang kumakain sa 
layong posible hanggang matapos 
kumain at magsuot ng mask. 
Takpan ang bibig at ilong mo gamit 
ang tisyu kapag bumabahing o 
umuubo nang walang mask. Itapon 
ang maduming tisyu sa may takip 
na basurahan, pagkatapos ay 
lubusang maghugas ng mga kamay.

Maglagay ng makikitang mga poster para isulong ang 

kalinisan ng kamay, etiquette sa pag-ubo at ibang 

pangkalusugang payo para maiwasan ang COVID-19 sa site.

Ayusin ang iskedyul ng trabaho at 
magsagawa ng pagpupulong gamit ang 
video conferencing o mga tawag sa 
telepono para mapababa ang mga 
pisikal na kontak.

Etiquette sa Pag-ubo Tamang paghuhugas ng kamay
Board ng Abiso sa Kaligtasan at Kalusugan

Iskedyul ng trabaho



Kumuha ng mga mask na may mabuting 
husay sa filtration pati na paghinga 
(mabuting paghinga kapag ang Differential 
Pressure Delta P ay nasa 3 o mas mababa) 
para mabawasan ang lebel ng exertion at 
kawalan ng ginhawa ng mga trabahador.

Kuwarto ng Bihisan at Shower

Pahingahan

Dagdagan ang bilang ng pahingahang container at 
ayusin ang mga break sa magkakaibang oras kung 
posible, limitahin ang bilang ng trabahador sa 
bawat container nang magkakasabay. Magpahinga 
sa bukas na lugar, iwasan ang pagsasama-sama 
sa pahinga.

Magpanatili ng social distancing na may 1.5 
metro man lang kung hindi posibleng magsuot 
ng mask. Iwasang mag-usap nang harapan 
nang walang mask. Magsuot ng mask sa 
mataong lugar.

 • Kung pansamantalang aalisin ang mask sa pagpalit, huwag magsalita 
nang walang mask at iusot agad ang mask sa lalong madaling panahon 
matapos magpalit.

 • Magpanatili ng social distancing na may 1.5 metro man lang kapag 
gumagamit ng mga pasilidad sa pag-shower, gumagamit ng mga kulong 
na indibiduwal na cubicle o magkahaliling shower head o cubicle.

 • Iwasang maghiraman ng locker at personal na gamit tulad ng tuwalya.
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Mga Lugar na Nalalaktawan
Habang Naghuhugas ng Kamay

Tamang Magsuot ng Mask Paano Tamang Maghugas
ng Mga Kamay?

Differential Pressure
Delta P ≤ 3

(mmH2O/cm2)




