Paglakbay Papunta o Pabalik mula California?
Sundin ang mga Patnubay sa Paglalakbay na Ito
Lalakbay papunta o mula California? Tulungan na iwsan ang pagkalat ng COVID-19 sa
pamamagitan ng pagsunod sa mga patnubay sa paglalakbay na ito.
Sundin ang Patnubay sa Paglakbay ng CDC
Lahat ng mga naglalakbay na dumadating o pabalik sa California mula sa ibang
mga estado o bansa ay dapat sumunod sa patnubay sa paglalakbay ng CDC.
Positibong Resulta sa Pagsusuri? Magbuklod at Mag-ingat
Lahat ng mga naglalakbay na nasuring positibo o namuo ng sintomas ng
COVID-19 ay kailangan na magbuklod at sundin ang pampublikog mga
rekomendasyon sa kalusugan.
Siguraduhin na Kumpleto Hanggang sa Petsa Ngayon ang Iyong mga Bakuna
Bago ka Maglakbay ng Internasyonal
Kung ikaw ay naglalakbay ng internasyonal, sundin ang patnubay sa pagsusuri ng
CDC para sa internasyonal na paglalakbay bago o pagkatapos ng iyong pagbalik
sa U.S. kasunod ng lahat ng patnubay ng CDC at paggamit ng mask sa California.
Manatiling maging impormado sa mga rekomendsyon ng paglalakbay ng CDC
sa destinasyon na magbibigay ng babala sa iyo tungkol sa mataas na rasyon
ng pagkahawa sa isang lugar.
Makumpleto ang mga bakuna sa COVID-19.
Kung Ikaw ay Maglalakbay sa Loob ng Bansa, Magpasuri Bago at Pagkatapos
Kung ikaw ay naglakbay sa loob ng bansa (sa loob ng U.S.), magpasuri papalapit sa
oras ng iyong pag-alis kung maaari ( hindi lalampas sa 3 araw) bago maglakbay at
magpasuri pagkatapos maglakbay.
Magsuot ng mask sa Pampublikong Trasportasyon
(Maliban sa Iyong Katayuan sa Pagpapabakuna)
Mahigpit na rinerekomenda ang mask sa pampublikong transportasyon
(kasama ang paliparan, eroplano, tren, bus, estasyon, atbp.) papunta, sa loob,
sa labas ng U.S. Siguraduhin na sundin ang lahat ng mga alituntunin sa
kalusugan na maaaring mas strikto kaysa sa alitintunin sa buong estado.
Basahin ang patnubay para sa pantakip sa mukha.

I-scan ang QR na kodigo upang
makita ang interaktibong link sa
pilyego na ito.
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