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Mga pagbabago hanggang Hunyo 8, 2022: 

• Karagdagang impormasyon para sa mga namamahala ng empleyado tungkol sa pag-ulat ng
mga pagsiklab sa lugar na pinagtratrabahuan sa loakl na departamento ng kalusugan.

Ano ang AB685? 

Ang AB 685 (Kabanata 84, Palatuntunan ng 2020) ay isang batas ng California na nilagdaan ni 
Gobernador Gavin Newsom noong Setyembre 2020 at binago noong 2021 via AB 654 (Kabanata 
522, Palatuntunan ng 2021). Ang batas: 

• Mga kinakailangn ng mga namamahala ng empleyado upang abisuhin ang mga
empleyado na maaaring nailantad sa COVID-19 at mag-ulat ng pagsiklab sa lugar na
pinagtratrabahuan sa lokal na departamento ng kalusugan.

• Mga Kinakailangan ng California Department of Public Health (CDPH)upang mag-ulat sa
pampublikong impormasyon sa pagsiklab ng lugar ng pinagtratrabahuan ng industriya.
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Anong impormasyon ang aking kailangan na ibigay sa mga manggagawa? 

Kapag nakatukoy ng kaso ng COVID-19 sa lugar na pinagtratrabahuan , kinakailangan na magbigay 
ng sumusunod na impormasyon  sa iyong mga empleyado, ang subcontrak na mga 
manggagawa ng namamahal ng mga empleyado, at sinumang kinatawan ng manggagawa: 

1. Abiso ng posibleng pagkalantad sa COVID-19 
Magbigay ng abiso na kasulatan sa mga petsa na ang indibidwal na may COVID-19 ay nasa 
lugar na pinagtatrabahuan. Huwag magbahagi ng impormasyon na maaaring makatukoy sa 
nasabing indibidwal.  

2. Impormasyon tungkol sa mga benepisyo  & opsyon 
Magbigay ng impormasyon tungkol sa mga benepisyo ng COVID-19 sa ilalim ng pederal, 
estado, o lokal na batas. Kasama ang kabayaran sa mga manggagawa , sick leave ng 
kompanya, mandatoryo ng estado na leave, suplemental na sick leave, at proteksyon laban sa 
paghihiganti at diskriminasyon. 

3. Disimpeksyon & planong pangkalusugan 
Magbigay ng disimpeksyon at mga planong pangkalusugan sa COVID-19 para sa lugar na 
pinagtratrabahuan. 

Paano at kailan dapat maabisuhan ang mga manggagawa? 

Kailangan na magbigay ng kasulatang abiso sa loob ng 1 araw ng negosyo sa pagtanggap ng abiso 
ng potensyal na pagkalantad sa COVID-19 sa lugar na pinagtratrabahuan. Ang kasulatang abiso ay 
maaaring magbigay nang personal o maibigay sa pamamagitan ng email o mensahe sa teks at dapat 
parehong nasa Ingles at anumang ibang wika na naiintindihan ng karamihan ng mga namamahala. 

Aling mga manggagawa ang kailangan na maabisuhan? 

Lahat ng mga empleyado at namamahala sa mga empleyado sa anumang subcontrak na mga 
empleyado na nasa parehong lugar na pinagtratrabahuan [1] na nasuring ng tao na may  COVID-19 
sa panahon ng nakakahawang peryodiko [2] ay kailangan na maabisuhan. 

Kailan ako kailangan na mag-ulat ng mga kaso ng COVID-19 sa lokal na departamento  
ng kalusugan?  

Ang mga lugar na pinagtratrabahuan na hindi nangangalaga sa kalusugan ay kailangan na 
mag-ulat ng pasgsiklab ng COVID-19 sa lokal na departamento ng kalusugan. Ang mga 
pagsiklab ay binigyan kahulugan bilang 3 o higit pa na mga kaso ng COVID-19 sa mga 
manggagawa sa parehong lugar na pinagtratrabahuan sa loob ng 14- na araw na peryodiko.  

Kapag nakamit ang tugatog, ikaw ay may 48 na oras  o isang araw ng negosyo, alinman ang huli, 
upang iulat ang lokal na departamento ng kalusugan sa hurisdiksyon kung saan naroon ang lugar na 
pinagtratrabahuan.  

Kaillangan mo rin na magpatuloy ng abiso sa lokal na departamento ng kalusugan ng karagdagang 
kaso ng COVID-19 na naitukoy sa mg manggagawa sa lugar na pingatratrabahuan.  

Mga pasilidad ng lugar na pangangalaga sa kalusugan na hindi kasama mula sa mandatoryong 
AB 685 na mag-ulat ng pagsiklab sa lokal na departameto  ay kailangan na sumunod sa patnubay 
ng pag-ulat sa CDPH sa mga pasilidad ng pangangalaga sa kalsugan. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Guidance-on-AB-685-Definitions.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-20-75.aspx


Anong impormasyon ang kailangan ko na iulat sa lokal na departamento ng kalusugan?  

1. Impormasyon tungkol sa lugar na pinagtratrabahuan – pangalan ng kompanya/institusyon, 
adress ng negosyo , at kodigo ng industriya ng North American Industry Classification  
System (NAICS). 

2. Pangalan at okupasyon ng mga manggagawa na may COVID-19. 
3. Anumang karagdagang impormasyon na hiniling ng lokal na departamento ng kalusugan 

bilang bahagi ng kanilang imbestigasyon.  

Paano ko maibabahagi ang impormasyon na ito sa lokal na departamento ng kalusugan?  

Makipag-ugnay sa lokal na departamento ng kalusugan sa hurisdiksyon kung nasaan ang 
negosyo upang malaman kung paano nila nais na matanggap ang impormasyon, at sino ang 
pinakamabuting kontak sa sa pag-uulat ng pagsilklab sa lugar na pingatratrabahuan. Ang 
proseso ng ito ay nag-iiba sa lokal na departamento ng kalusugan, kaya mahalaga na makipag-
ugnay sa kanila para sa karagdagag ipormasyon. 

• Ang ilang lokal na departamento ng kalusugan ay maaaring gumamit ng online na kagamitan, 
tulad ng Shared Portal for Outbreak Tracking (SPOT), para sa mga namamahala ng 
empleyado na makibahagi ng impormasyon tungkol sa mga pagsiklab 

• Ang ilang lokal na departamento ng kalusugan ay maaaring gumamit ng ibang kagamitan, 
tulad ng ligtas na mail o fax, para sa pag-uulat ng pagsiklab.  

Paano ginagamit ng lokal na departamento ng kalusugan at CDPH ang impormasyon na ito?  

Lokal na departamento ng kalusugan ay magsususri ng impormasyon na ibinahagi at 
makipagtulungan sa inyo sa address ng pagsiklab.  Depende sa sitwasyon, maaring humiling ng 
karagdagang impormasyon, makibahagi ng mapagkukunan  sa iyo, at/o magbigay ng karagadagang 
patnubay at alituntunin. Mahalaga na makipagtulungan sa kanila at sundin ang kanilang direksyon 
upang maiwasan ang panganib sa pagkahawa sa COVID-19 sa lugar na pinagtratrabahuan. Ang 
lokal na departamento ng kalusugan ay magpapamahigi din ng impormasyon tungkol sa pagsiklab ng 
COVID-19 sa lugar na pinagtratrabahuan sa CDPH. 

Kinakailangan ng CDPH sa ilalim ng AB 685 na maipamahagi ang impormasyon tungkol sa pagsiklab 
ng COVID-19 sa lugar na pinagtratrabahuan sa website ng industriya. 

Na kwalipikado sa kaso ng COVID-19? 

Sa ilalim ng AB 685, isang kaso ng COVID-19 sa sinuman na: 

• May positibong viral test para sa COVID-19 [3], 
• Ay nasuri na may COVID-19 ng isang lisensyadong tagapagkaloob ng pangangalaga  

sa kalusugan, 
• Ay iniutos na magbuklod para sa COVID-19 ng pampublikong opisyal ng kalusugan, O 
• Ang kamatayan dahil sa COVID-19, na napasyahan ng pampublikong departamento  

ng kalusugan.  

Kung ikaw ay inabisuhan sa mga (mga) indibidwal sa iyong lugar na pinagtratrabahuan na nakamit 
ang anumang pamantayan, kailangan mo na abisuhan ang mga manggagawa at lokal na 
departamento ng kalusugan na nailarawan sa itaas. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-Outbreak-Data.aspx


Aling mga namamahala sa mga empleyado ang kailangan na sumunod sa AB685? 

Lahat  ng pampublikong at pampribandong mga namamahala sa empleyado ng California ay 
kailangan na sumunod sa AB 685 maliban sa: 

• Ilang uri ng pangangalaga sa kalusugan at pasilidad ng serbisyo sa lipunan na napapasailalim 
sa ibang pangangailangan sa pag-uulat na hindi napapasailalim sa AB 685 na kinakailangan 
sa pag-ulat ng pagsiklab sa lokal na departamento ng kalusugan.  Ang mga pasilidad na ito, 
na nakalista sa Kodigo ng Manggagawa ng California seksyon 6409.6(h), ay kailangan na 
magpatuloy ng kasalukuyang kinakailangn sa pag-uulat. Lahat ng ibang AB 685 na 
kinakailangan na nalalapat sa mga pasilidad, kasama ang pag-abiso sa mga empleyado 
tungkol sa potensyal na pagkalantad sa COVID-19.  

Saan ko makikita ang karagdagang impormasyon tungkol sa AB 685 at COVID-19 sa lugar na 
pinagtratrabahuan?  

• Isinakatuparan at binago ang AB 685  ng Kodigo ng Manggagawa na seksyon 6409.6  
- webpage ng Lehislatibo ng California . 

• Pagtugon sa COVID-19 sa Lugar na Pinagtratrabahuan para sa namamahahala ng  
kaso (PDF) – patnubay ng CDPH kung paano tumugon sa mga kaso ng COVID-19 sa lugar na 
pinagtratrabahuan, kasama ang mga estratehiya ng pag-iwas  sa pagkahawa, pagpapasuri sa 
mga manggagawa, contact tracing, at quarantine at pagbubuklod. 

• Patnubay ng Namamahala ng Empleyado ng CDPH sa AB 685: Mga Depinisyon – Mga 
depinisyon ng termino ng CDPH definitions na ginamit sa AB 685. 

• Mga Kinakailangan ng COVID-19 na Impeksyon (AB 685) – balangkas ng Cal/OSHA kung 
paano pinapanatili ng palatuntunan ang kanilang pagpapatupad sa COVID-19 sa lugar  
na pinagtratrabahuan. 

 
[1] Ang "Lugar na Pinagtratrabahuan” ay nangangahulugan na gusali, pamilihan, pasilidad, 
agrikultural na larangan, o ibang lokasyon kung saan ang manggagawa na nagtratrabaho sa 
panahon ng nakakahawang peryodiko.  Hindi nalalapat sa mga gusali, palapag, o ibang mga 
lokasyon ng namamahala ng empleyado na hindi pumasok ang isang kwalipikadong indibidwal, 
lokasyon kung saan nagtratrabaho ang mga manggaagawa sa kanilang sarili na walang pagkalantad 
sa ibang mga empleyado, o sa mga personalna residente o alternatibong lokasyon ng trabaho na 
pinili ng manggagawa kapag nagtratrabaho ng wala sa lokasyon.  Sa isang maramihang lugar ng 
pinagtratrabahuan na kapaligiran, kinakailangan na abisuhan lang ng namamahala ng mga 
empleyado ang mga nasa parehong lugar na pinagtratrabahuan kwalipikado ng indibdwal  (Kodigo ng 
Mangaagawa 6409.6(d)(7)). 

[2] Tignan ang patnubay ng CDPH at mahalagang FAQs para sa depinisyon ng "nakakahawang 
peryodiko." 

[3] Sa panahon ng pagsulat, kasama ang molecular at antigen tests. Tignan ang Patnubay ng 
Pagpapasuri sa CDPH  para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpapasuri sa COVID-19. 

 

 

Orihinal na Ipinahayag noong Oktubre 16, 2020 
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