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Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County na mga patakaran* sa pagsusuot ng maskara at 
rekomendasyon para sa mga pampublikong panloob na kapaligiran ay nakabuod sa ibaba. 
 
Pakitandaan na ang buod na ito ay inilaan para sa pangkalahatang publiko. Hindi ito inilaan para sa mga manggagawa 
(tingnan ang pahina 2). 
 

DAPAT KANG* magsuot ng maayos ang pagkakasyang maskara sa mga panloob na lugar: 

• Kung ito ang iniaatas ng lugar, kabilang ang mga negosyo, paaralan, at lugar ng pinagtatrabahuhan. 

• Kung ito ay iniaatas ng Pampublikong Kalusugan para masuheto ang pagsiklab, kabilang sa mga lugar ng 
trabaho at pinagsasamahang kapaligiran. 

• Kung ikaw ay mayroong COVID-19 at kailangang maging nasa paligid ng iba hanggang sa matapos mo ang 
iyong pagbubukod. Kabilang kapag nasa bahay ka. Kung kwalipikado kang tapusin ang pagbubukod, dapat 
kang patuloy na magsuot ng maskara sa paligid ng iba mula ika-6 na Araw hanggang ika-10 Araw. Maliban 
kung mayroon kang dalawang negatibong pagsusuri sa COVID-19 ng magkasunod na kinuha nang hindi 
bababa sa isang araw na magkahiwalay, hindi mo na kailangang magsuot ng maskara . Sundin ang lahat ng 
mga tagubilin sa pagbubukod sa ph.lacounty.gov/covidisolation. 
TANDAAN: Sa mga kapaligiran ng lugar ng trabaho, ang mga manggagawang bumabalik sa trabaho pagkatapos 
ng COVID-19 ay dapat magsuot ng maayos na kasyang maskara sa paligid ng iba hanggang sa ika-10 Araw 

MAHIGPIT NA INIREREKOMENDA na magsuot kayo ng maayos ang pagiging kasyang maskara sa 
panloob na mga lugar: 

(Maliban kung iniaatas – tingnan ang Dapat kang magsuot ng maskara sa itaas) 
 

• Kung malapit kang nakisalamuha sa isang taong may COVID-19 sa loob ng 10 araw mula sa huling araw na 
nalantad ka. Ito ay lalong mahalaga kapag nasa paligid ng mga nasa mas mataas ang panganib  sa malubhang 
sakit na COVID-19. Sundin ang lahat ng mga tagubilin para sa malalapit na nakasalamuha sa 
ph.lacounty.gov/covidcontacts. 

• Kung ikaw ay nasa panganib sa mas malubhang karamdaman, lalo na kapag ikaw ay nasa matao o may 
mahinang bentilasyon na mga lugar. Isuot ang iyong pinakanagpoprotektang maskara, katulad ng respireytor 
(N95, KN95, KF94). 

• Sa lahat ng kapaligiran ng pangangalagang pangkalusugan, kapag bumibisita o tumatanggap ng 
pangangalaga 

• Sa lahat ng klase ng transportasyong pampubliko, kasama ang mga tren, bus, shuttle bus, taxi, 
pinagsasamahang sasakyan [ride-share], at medikal na transportasyon. 

• Sa lahat ng sentro ng transportasyon, kasama ang mga terminal ng airport at bus, mga estasyon ng tren at 
subway, mga daungang dagat [seaport] o iba pang panloob na lugar na terminal na daungan, o anumang iba 
pang panloob na lugar na nagsisilbing sentro ng transportasyon 

 

PERSONAL NA KAGUSTUHAN kung magsusuot ng maskara sa mga panloob na lugar: 
(maliban kung iniaatas – tingnan ang Dapat kang magsuot ng maskara sa itaas) 

• Sa mga pang-estado at lokal na pasilidad ng bilangguan at sentro ng detensyon  
• Mga walang tirahan at pang-emerhensiyang tuluyan 
• Sa lahat ng iba pang panloob na pampublikong kapaligiran 
 

 
 

 

Walang sinuman ang puwedeng pagbawalang magsuot ng maskara para makibahagi sa aktibidad o para 
pumasok sa lugar ng negosyo. 

 
 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#kindofmask
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*May ilang tao na hindi dapat magsuot ng maskara, katulad ng mga batang wala pang 2 taon, mga taong may ilang 
partikular na medikal na kondisyon o kapansanan, at mga taong tinagubilinan ng kanilang medikal na tagapagbigay 
(medical provider) na huwag magsusuot ng maskara. Tingnan kung Sino ang hindi dapat magsuot ng maskara at Mga 
espesyal na konsiderasyon para sa mga taong may kahirapan sa komunikasyon o ilang partikular na kapansanan. 

Mga Manggagawa 
Sa kapaligiran ng lugar ng trabaho, ang mga amo ay inaatasan na sundin ang Mga Patakaran ng Pagpigil -

Hindi Emerhensya ng COVID-19 ng Cal/OSHA COVID-19 o, sa ibang lugar ng mga trabaho, ang Pamantayan 

ng mga Nakakahawang mga Sakit gawa ng Aerosol (ATD) ng Cal/OSHA. Ang Cal/OSHA ay mas maraming 

patakaran sa pagpoprotekta sa pagmamaskara para sa mga manggagawa sa mga partikular na sitwasyon. 

Ang ilang mga halimbawa ay kinabibilangan ng: 

• Ang mga manggagawa na bumabalik sa trabaho pagkatapos na magkaroon ng impeksyon ng COVID-
19 ay inaatasan na magsuot ng maskara sa paligid ng iba hanggang ika-10 Araw. 

• Kung may pagsiklab sa lugar ng trabaho, ang lahat ng nalantad na empleyado ay inaatasang magsuot 
ng maskara kapag nasa panloob na mga lugar, o kapag nasa labas at wala pang anim na talampakan 
ang layo mula sa ibang tao. 

Rebisahin ang mga nakaugnay (link) sa itaas para sa mas marami pang impormasyon sa mga patakaran sa 
Pagpigil sa COVID-19.  
 
At karagdagan pa dito, alinsunod sa Kautusan ng Opisyal ng Kalusugan ng Los Angeles County, ang mga 
manggagawa sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at mga kapaligiran ng direktang 
pangangalaga ay inaatasang magsuot ng maskara kapag sila ay nagbibigay ng pangangalaga o nagtatrabaho 
nang personal kasama ng mga pasyente, kliyente, at residente. Inaatasan din silang magsuot ng maskara sa 
mga lugar ng pangangalaga ng pasyente kapag naroroon ang mga pasyente, kliyente, o residente. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#notwear
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/#specialconsiderations
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/Non_Emergency_Regulations/
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
https://www.dir.ca.gov/dosh/dosh_publications/ATD-Guide.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/HOO/HOO_Masking_Healthcare_Facilities.pdf

