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SA LAHAT NG INDUSTRIYA

• Lahat ng mga empleyado na maaaring magtrabaho mula sa bahay nila ay
dapat magpatuloy
• Patuloy na magsuot ng takip ng mukha na sumasaklaw sa ilong at bibig,
mapanatili ang pag distansya sa bawat isa na fi baba ng 6 ft., At madalas
na maghugas ng kamay
• Ipagpatuloy ang pag-susuri sa kalusugan ng empleyado sa pagpasok sa
lugar ng trabaho at mid-shift na pag-susuri para sa mga empleyado na
may mga shift na higit sa 5 oras (pinapayagan ang birtwal na pag-susuri)
• Sundin ang mga alituntunin sa mga limitasyon ng kapasidad at bilang
ng pangkat (na patuloy na susuriin sa buong Ikaapat na Yugto)

ARAW NG MGA KAMPO

• Ang limitasyong kapasidad ng hindi hihigit sa 50% ng pag-okyupa sa pasilidad
• Mga bilang ng pangkat ng 15 mga kalahok, maliban kung ang mga kalahok
ay nagbabago lingguhan
• Ang mga aktibidad na batay sa tubig na pinahihintulutan ayon sa mga
alituntunin ng IDPH
• Patuloy na hikayatin ang mga aktibidad sa labas hangga't maaari, lalo
na para sa mga aktibidad na nangangailangan ng pisikal na pagsisikap
at / o pagsisikap ng boses

PAGGAWA NG PELIKULA

• Ang limitasyon ng kapasidad na hindi hihigit sa 50% ng tunog entablado /
lokasyong na okyupa
• Ang mga eksena ng karamihan sa tao ay dapat na limitado sa 50 katao
o mas kaunti
• Ang lahat ng mga indibidwal ay dapat mapanatili ang 6-ft. ang distansiya
sa bawat isa maliban kung ang tungkulin sa trabaho ay hindi maaaring
gampanan nang walang kalapitan (hal. mga aktor, buhok, pag papaganda
sa muka, kostyum)
• Ang isang beses na pag-swab ng ilong para sa pagsusuri ng RT-PCR
ng lahat ng cast at crew ay dapat makuha sa loob ng 48 oras hanggang
72 oras bago magsimula ang trabaho sa set o lokasyon
• Ang mga serbisyo sa kasanayan at pagtutustos ay dapat sundin ang mga
alituntunin ng Restaurant at Bar
• Pinapayagan ang mga Live na madla na naaayon sa mga alituntunin
sa Teatro / Sining na Pagganap

KALUSUGAN AT KAANGLUPAN

• Ang limitasyong kapasidad ng hindi hihigit sa 50% ng pag-okyupa
• Ang mga kaangkupang pangkat na hanggang 50 na katao ay pinapayagan
na hindi baba sa 6 ft. pag distansiya sa bawat isang indibidwal; maraming
mga pangkat na pinahihintulutan ng mga ibinigay na pasilidad ay may
puwang upang naaangkop ang distansiya ng bawat isa at maaaring
limitahan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pangkat
• Ang mga istasyon at kagamitan sa pag-eehersisyo ay dapat na 6 ft.
Bukod nang walang mga hadlang o 3 ft. Bukod sa hindi maihahalang
mga hadlang sa pagitan
• Para sa bukas na puwang ng gym, dapat magtalaga ng 1 empleyado
bawat 4,000 sq. ft. upang subaybayan ang pag distansiya ng bawat isang
indibiwal at mag sanitize ng kagamitan sa pagitan ng mga gamit
• I-sanitize ang mga kagamitan bago at pagkatapos ng bawat indibidwal
na paggamit at i-sanitize ang mga laker room at paliguan bawat oras
• Panatilihin ang mga nakatatandang tirahan (hal. sona, paliguang

mainit, mga silid ng pangsingaw) sarado, kahit na ang mga lugar ng
pangangalaga sa bata ay pinahihintulutang buksan muli alinsunod
sa mga alituntunin ng DHFS pangangalaga sa bata
• Ang mga miyembro ay dapat magsuot ng takip ng mukha sa kanilang
ilong at bibig tuwing hindi nag-eehersisyo

PANLOOB/PANLABAS NA LIBANGAN

• Pagbubukas ng mga piling panloob na pasilidad sa libangan (hal.,
bowlingan, skeyting rinks); panloob na mga palaruan at mga parke
ng trampolin ay dapat manatiling sarado
• Ang mga pasilidad sa libangan sa panloob ay dapat gumana nang mas
kaunti sa 50 mga kostomer O 50% ng kapasidad ng pasilidad
• Ang panlabas na libangan na nagpapahintulot sa mga laki ng grupo ng
hanggang 50, at ang pagpapahintulot sa maraming grupo na binigyan ng
mga pasilidad ay may puwang sa naaangkop ng pag didistansiya ng bawat
isa at limitahan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pangkat
• Ang mga istasyon ng aktibidad ay dapat na isagawa ng hindi bababa sa 6 ft.
Hiwalay o limitado sa bilang upang matiyak ang distansiya ng bawat isa
• Ang mga nakabahaging kagamitan ay dapat na pagdidisimpekta bago
at pagkatapos ng bawat paggamit
• Ang mga klabhaws at iba pang mga lugar ng pangangalap ng komunal
ay pinapayagan na buksan muli
• Pinapayagan ang mga kompormiso na may mga paghihigpit

PAGMAMANUPAKTURA

• Ang mga personal na pagpupulong ng hanggang sa 50 mga tao na may
pinahihintulutan na may pag didistansiya sa bawat isa

MGA PAGPUPULONG AT MGA
KAGANAPAN SA LIPUNAN

• Limitahan sa mas mababa sa 50 katao o 50% ng kapasidad ng silid
• Maramihang mga grupo ay maaaring magkita sa parehong pasilidad kung
sila ay mayroong distansiya sa bawat isa at sa magkahiwalay na mga silid
• Ang mga pangkat ay dapat maging istatik para sa tagal ng pagpupulong
o kaganapan. Kung ang kaganapan ay nagsasama ng maraming session,
ang mga kalahok ay dapat manatili sa isang silid, at ang mga nagsasalita /
nagtatanghal ay dapat paikutin sa pagitan ng mga silid o ipakita nang
digital (hal. projected, livestreamed) sa maraming mga silid
• Dapat nananatiling sarado ang mga sayawang entablado
• Ang mga serbisyo sa kasanayan at pagtutustos ng mga pagkain ay dapat
sundin ang mga alituntunin ng Restaurant at Bar

MGA MUSEO

• Ang limitasyong kapasidad ng hindi hihigit sa 25% ng pag-okyupa
• Ang mga gabay sa pag lilibot ay dapat na limitado sa 50 o mas kaunting
mga tao sa bawat pangkat
• Aktuwal na exibit at tach skrins ay dapat sarado o mabago upang maalis
ang aktuwal na sangkap
• Pinapayagan ang mga paglilibot sa audio, bagaman ang kagamitan ay
dapat na disimpektahin bago at pagkatapos ng indibidwal na paggamit
• Ang mga museo ay dapat magkaroon ng plano upang limitahan ang
kongregasyon sa pamamagitan ng paunang pagbebenta ng tiket at
nag-time na pag-tiket
• Pinapayagan ang mga kompormiso na may mga paghihigpit
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MGA OPISINA

• Ipagpatuloy ang limitasyon ng kapasidad na hindi hihigit sa 50%
na trabaho
• Ang mga personal na pagpupulong ng hanggang sa 50 mga tao na may
pinahihintulutan na may pag didistansiya sa bawat isa
• Ipagpatuloy ang mga pag-susur sa kalusugan, kahit na ang mga employer
ay maaaring mag-suri ng mga empleyado sa opisina sa pamamagitan
ng personal na pag-uusap o palatanungan nang sabay-sabay sa kanilang
istation, o paggamit ng birtwal na pamamaraan

MGA RESTAWRAN AT MGA BAR

• Ang panloob na kainan at pag-inom ngayon ay pinahihintulutan para sa
mga partido ng hanggang sa 10 katao
• Ang mga nakaupo na lugar ay dapat ayusin upang payagan ang mga
talahanayan para sa 6 ft. Sa pagitan ng mga partido; Ang mga hadlang
ay maaaring mai-lagay sa pagitan ng mga pwesto na mas mababa sa 6 ft.
ang pagitan
• Ang mga nakatayo na lugar (sa mga restawran o bar) ay dapat na limitado
sa hindi hihigit sa 25% ng kapasidad na nakatayo sa lugar
• Mga buffet at self-service na istasyon ng pagkain (Hal mainit at malamig
na mga bar, maramihang materyales, inihurnong kalakal) ay dapat
sumunod sa mga karagdagang pinakamababang alituntunin
• Ang mga Self-service na pang imunin sa sarili ay pinapayagan na may
mga karagdagang pag-iingat

PAGBEBENTA NG PRODUKTO AT
PWESTONG NAG AALOK NG SERBISYO
• Ipagpatuloy ang limitasyon ng kapasidad na hindi hihigit sa 50%
na trabaho
• Ang mga kainan sa mall ay maaaring buksan muli alinsunod
sa mga alituntunin sa Panloob ng Kainan at Pag-inom

PANSARILING PANGANGALAGA

• Ipagpatuloy ang limitasyon ng kapasidad na hindi hihigit sa 50%
na trabaho
• Kung ang mga serbisyo ay nangangailangan ng kostomer na tanggalin
ang kanyang maskara, ang empleyado ay dapat magsuot ng parehong
isang pantakip sa muka at proteksyon sa mata (hal., Kalasag sa mukha,
proteksyon ng para sa mata)
• Walang mga paghihigpit sa oras sa massage o iba pang mga serbisyo

MGA PANGYAYARI SA PANLABAS NA
MANONOOD SA MGA KAGANAPAN

• Mga panlabas na manonood sa kaganapan lang; Mga panloob
na manonood sa kaganapan ay hindi pinapahintulotan sa ngayon
• Mga kaganapan sa tiket na may magagamit na pag-upo para sa lahat
ng pinahihintulutan ng lahat; pangkalahatang mga pagpapakita ng
admission at / o mga kaganapan na may nakatayo na silid lamang
ay hindi pinahihintulutan sa ngayon
• Pinakamataas ng 20% ng kapasidad sa pag-upo para sa mga manonood
• Pinapayagan ang mga kompormiso na may mga paghihigpit
Kung kayo ay may katanungan o kailangan ng karagdagang tulong:
Pakitawagan ang aming telepono sa 1-800-252-2923
o mag e-mail sa amin sa ceo.support@illinois.gov
o bumalik sa Illinois.gov/businessguidelines

TEATRO AT SINING NG PAGGANAP

• Ang mga nakaupo na sinehan at gumaganap na mga sentro ng sining
para sa mga naka-tiketa na kaganapan na magagamit sa pag-upo para
sa lahat ng pinahihintulutan ng lahat; pangkalahatang mga pagpapakita
ng pagpasok at / o mga kaganapan na may nakatayo na silid lamang
ay hindi pinahihintulutan sa oras na ito
• Ang limitasyong panloob na kapasidad ng 50 katao o mas mababa o 50%
ng kapasidad ng puwang (nalalapat sa bawat silid ng pag-susuri); ang
kapasidad ng panlabas na limitado sa 20% ng pangkalahatang kapasidad
ng puwang
• Dapat magsuot ng mga takip ng mukha ang kanilang mga ilong at bibig,
maliban habang nakaupo sa loob ng isang lugar (maaaring gawin ang
mga pagbubukod para sa mga taong may mga kondisyong medikal
o may kapansanan na maiwasan ang mga ito na ligtas na magsuot
ng takip ng mukha)
• Pinapayagan ang mga kompormiso na may mga paghihigpit

KABATAAN AT LIBANGAN SA SPORTS

• Pinapayagan ang kompitisiyon at mga torneo
• Ang limitasyong kapasidad ng hindi hihigit sa 50% kapasidad ng
pasilidad, 20% na kapasidad sa pag-upo para sa mga manonood
• Ang mga sukat ng grupo ay limitado sa 50 kabuuang kalahok (kabilang
ang mga atleta, coach, at tagahatol); na may maraming mga pangkat na
pinahihintulutan sa panahon ng kasanayan at mapagkumpitensyang mga
laro na ibinigay na mga lugar ay may puwang upang naaangkop ang pag
distansiya ng bawat isa at maaaring limitahan ang pakikipag-ugnayan
sa pagitan ng pangkat
• Pinapayagan ang mga kompormiso na may mga paghihigpit

MGA ZOO

• Ang limitasyong kapasidad ng hindi hihigit sa 25% ng pag-okyupa
• Ang mga gabay sa pag lilibot ay dapat na limitado sa 50 o mas kaunting
mga tao sa bawat pangkat
• Aktuwal na exibit at tach skrins ay dapat sarado o mabago upang
maalis ang aktuwal na sangkap
• Ang mga panloob na eksibisyon ay dapat na sarado
• Pinapayagan ang mga paglilibot sa audio, bagaman ang kagamitan
ay dapat na disimpektahin bago at
pagkatapos ng indibidwal na paggamit
• Ang mga Zoo ay dapat magkaroon
ng plano upang limitahan ang
kongregasyon sa pamamagitan
ng paunang pagbebenta ng tiket
at nag-time na pag-tiket
• Pinapayagan ang mga kompormiso
na may mga paghihigpit

