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Ang Board of Supervίsors Chaίrman Curt Hagman ay inihayag na, sa isang 
pagsisikap na protektahan ang publίc mula sa anumang posibleng pagkalat ng vίrus na 
nagiging sanhi ng COVID-19, ang County's Publίc Health Offίcer ngayon ay inutusan 
ang ίmmedίate na pagkansela o pagpapaliban ng mga pagtitipon ng higit sa 250 katao 
sa loob ng county hanggang sa karagdagang kaalaman. 

 
Ang pagkakasunud-sunod ay nagpapatuloy sa, ngunit hindi naisakatuparan, 

konsiyerto, kumperensya, at professίonal, kolehiyo, at mga kaganapan sa sports sports, 
at ands ίn lίne wίth guίdance ίssued huli ng Miyerkules ng gabi ng Kagawaran ng 
Kalusugan ng California. 

 
"Napagtanto ng County na ang pagkakasunud-sunod ng mga resulta ay resultn 

ίnconvenίences sa maraming tao at busίnesses. Gayunman, ang pag-aalala ng pinuno 
ng County ay ang kalusugan at kabutihan ng mga residente at visίtors nito," Hagman 
saίd. 

 
Ang mas maliit na pagtitipon ay dapat sumangguni sa gabay mula sa Kalusugan 

ng Kagawaran ng Kalusugan ng California, na matatagpuan dito. 
 
Ang utos ng County Publίc Health Officer ay hindi nalalapat sa mga aksyon tulad 

ng pagdalo sa mga regular na klase ng paaralan, trabaho, o essentίal serv essces. 
  
"Ang Certaίn actίvίtίes ay essentίal sa functiontίonίng ng ating estado at dapat 

sumalungat," sabi ng order. 'Oo, ang Order ay hindi nalalapat sa essentίal publίc 
transportatίon, aίrport na paglalakbay, o shoppίng sa isang tindahan o mall. Ang Order 
ng Thίs ay hindi nalalapat sa pagtitipon ng Ιίνίng sίtuatίons, ίncludίng dormίtorίes at 
mga walang tirahan na mga kamping. " 

 
Bagaman walang nakumpirma na mga kaso ng COVID-19 winthin sa county, 

maraming mga kaso ang nakumpirma sa mga kalapit na county. Ang mga malalaking 
pagtitipon na nakakaakit ng mga manlalakbay at ibang mga tao na hindi regular na 
nagtitipon sa isa't isa ίncrease the rίsk of COVID-19 appearίng wίthin San Bernardino 
County. 

Ang mga order ng county ay kanselahin ang malaking pagtitipon 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/Gathering_Guidance_03.11.20.pdf


 
Tulad ng nararapat na mangyari, ang mga tao ay nag-eksperimento ng mga 

sintomas ng nakakahawa na ίllness ay dapat maghangad ng medalya, hindi dumalo sa 
trabaho o paaralan, at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa ibang tao. 

 
Noong Martes, idineklara ng County Publίc Health Off Boardcer at Lupon ng mga 

Supervisor na isang emergency sa lokal na kalusugan upang makatulong na matiyak na 
ang gobyerno ng county at ang publίc ay handa para sa possίbίlίty na ang COVID-19 ay 
lilitaw na ang county. 

 
Tulad ng nararapat na mangyari, ang mga tao ay nag-eksperimento ng mga 

sintomas ng nakakahawa na ίllness ay dapat maghangad ng medalya, hindi dumalo sa 
trabaho o paaralan, at maiwasan ang pakikipag-ugnay sa ibang tao. 

 
On Tuesday, the County Publίc Health Offίcer and the Board of Supervίsors 

declared a local health emergency to help ensure county government and the publίc 
are prepared for the possίbίlίty that COVID-19 wίll appear wίthin the county. 

 
Iba't ibang mga kagawaran ng departamento at mga agencίes ang magkasama 

mula noong Enero 25 upang maghanda para sa posibleng pagdating ng vίrus wίthin sa 
county. Iyon ay kapag ang County ay hindi nasabi ng isang aίrcraft carryίng Ang mga 
mamamayan ng Estados Unidos ay lumikas mula sa regίon ίn Chίna kung saan nagmula 
ang virus na darating sa Ontario lnternatίonal Airport. Ang malalaking bagay ay 
kalaunan ay lumipat sa Rίversίde County. Ang Kagawaran ng Kalusugan ng Kalusugan 
ng County ay kumilos sa Operts Department Operatίons Center noong Pebrero 13. 

 
Ang Kagamitan sa Kalusugan ng County ay patuloy na nakikipagtulungan sa 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) at ng California Department of Publίc 
Health upang tumugon sa mga ulat ng COVID-19. Bagaman Gobernador Ang Newsom 
ay nagpahayag ng isang Estado ng Pang-emergency upang matulungan ang estado na 
maghanda para sa mas malawak na pagkalat ng COVID-19, ang health rίsk mula COVID-
19 hanggang sa pangkalahatang publisherίc ίn San Bernardino County remaίns Ιοw sa 
oras na iyon. 

 
Tulad ng anumang vίrus, partikular sa panahon ng malamig at trangkaso, 

mayroong isang bilang ng mga hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan 
ang iyong kalusugan at sa mga nakapaligid sa iyo: 

 
• Iwasan ang malapit na pakikipag-ugnay sa mga taong walang pasensya. 
• Wash hands wίth soap and warm water for 20 seconds, especίally after goίng to 

the bathroom; before eatίng; and after blowίng your nose, coughίng, or 
sneezίng. lf soap and water are not readίly avaίlable, use an alcohol-based hand 
sanίtίzer wίth at least 60% alcohol. 

• Iwasan ang hawakan ang mga mata, ilong o bibig, especal na walang kamay na 



kamay. 
• Ang malinis at dίsinfect ay madalas na naantig sa mga bagay at lumawak sa usίng

regular na paglilinis ng sambahayan ng sambahayan o wίpes.
• Kung ang isang tao ay magiging s symptomsck wίth respίratory sintomas lίke fever

at ubo, dapat silang lumayo mula sa trabaho, paaralan o iba pang mga tao upang
maiwasan ang pagkalat ng buong kalagayan at humingi ng tulong mula sa mga
healthcare provίder ίf sintomas na maging malubha.

• Ang Ν95 mask ay hindi inirerekomenda sa labas ng isang setting ng pangangalaga
sa kalusugan. Ang mga Surgίcal mask ay maaaring magsuot ng may sakit ίndίvίdual
upang mabawasan ang lίkelίhood ng pagkalat ng mikrobyo sa iba.

Para sa higit pang ίnformatίon sa COVID-19, mangyaring tumawag sa (800) 722-4794 
o νίsίt ng County Publίc  Health  COVID-19 webpage sa wp.sbcounty.gov/dph/
coronavίrus. lnformatίon updateds na-update sa lalong madaling ίt ί na ginawa 
avaίlable.

Ang mga tagapangasiwa ng kaganapan ay humahanap ng guίdance mula sa Publίc 
Health Offίcer specίfίc sa mga pinlano na mga kaganapan ay dapat magpadala sa 
ίnquίrίes sa coronavίrus@dph.sb county.gov 
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