
• Mga magbubulaklak

• Mga taga-hugas ng kotse

• Mga dealership ng kotse

• Mga organisasyon ng
pananampalataya

• Mga sector ng negosyo na

pang-manupaktura at pang-

lohistiko na nagbibigay ng

supply sa mga negosyong

“low-risk”

• Mga groseriya,
sertipikadong mercado
ng magsasaka, mga
farm at produce stand,
supermerkado,
organisasyong
nagbibigay ng pagkain,
mga sari-sari, mga
kapisanan ng pakyawan,
at mga parmasiya

• Tindahan ng pagkain ng mga

hayop, mga pasilidad na pang-

araw at tulugan ng mga hayop, at

mga klinika ng beterinaryo

• Mga tindahan ng mg
produktong pambahay, tulad
ng hardware, pang-gusali,
mga kagamitan sa bahay, at
tindahan ng mga supply sa
languyan

• Mga gym at pasilidad ng kalusugan,

pati na ang mga nasa multi-unit

residential housing

• Mga pro-league arena na

walang mga live audience

• Mga pang-araw ng kampo

• Mga museo,

galeriya, mga zoo at

mga  akwaryum

• Retailers

• Mga indoor mall

at mga pamilihan

• Mga restwaran at

kapihan: bukas sa dine-

in, pick-up, drive-thru, at

delivery

• Pag-aayos ng hayop

• Mga kilika, ospital, klinika sa

ngipin, mga opisina ng

physical therapy at

kiropratiko, mga optometrist,

mga tagapangalaga ng

kalusugan sa kaisipan at

pag-uugali, at iba pang mga

tagapangalaga sa kalusugan

• Mga golf course

• Mga trail

• Mga parke (hindi kabilang

ang mga piknikan,

palaruan, at mga kagamitan

na pang-ehersisyo)

• Mga pasilidad sa
pangangalaga ng bata

• Mga barbershop

• Mga pagupitan ng buhok

• Mga campground, RV

park at outdoor

recreation

• Mga produksyon sa

musika, pelikula at

telebisyon

• Mga hotel, tuluyan

at paupahang

panandalian para sa

turismo at indibidwal

na paglalakbay

• Mga tennis court

• Mga pickle ball court

• Mga hardin na pang-komunidad

• Mga lugar sa

Pangangabayao

at mga Daanan sa

Tabing-ilog

• Mga parada na may sasakyan

• Mga Flea Market at swap meet

• Mga sineng Drive-in at

mga restawran na

drive-in

• Mga languyan sa

pasilidad na multi-

unit residential

(e.g., mga

apartment,

condominium, at

mga homeowner’s association)

• Mga splash pads

   Alin ang mga bukas? 
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Sarado Pa sa Ngayon 

• Mga Bar, Gawaan ng 
Serbesa,  Gawaan ng Alak, 
mga Tasting Rooms

• Mga hot tubs, jacuzzi, and spa 

pools na hindi nasa tirahang 

residensyal

• Mga Arkadya, Bowling

Alley, at mga Sinehan

• Mga Teatro na may Live 
Performance at mga

Lugar ng Konsiyerto

• Mga Palaruan sa Loob at sa 
Labas para sa mga bata, 
maliban na lamang yung mga 
nasa loob ng pasilidad ng 
sentro ng pangangalaga ng 
bata

• Mga Sentro ng Recreation

at mga community centers

• Mga korte ng Basketball at
volleyball

• Mga palaruan ng Baseball at
soccer

• Mga liga ng kabataang palakasan

• Mga languyan ng mga bata

• Mga Pista at Amusement

Park (pati na ang mga

Water Parks at Splash Pads

sa mga naturang parke)

• Mga Stadium at mga

Arena (Sarado sa

Publiko)

• Lahat ng mga kaganapan at

pagtitipon, maliban na lamang

kung partikular na

pinahintulutan ng LA County

Health Officer Order

BAGO 

 Mga Salon ng Kuko, mga establisiyimento ng sining na pang-katawan, mga tanning salon, at mga spa 

services, pati na ang pang-masahe, facials, at waxing Cardrooms (mga kasino) at mga Pasilidad ng 

Satellite Wagering (sa Karera ng mga Kabayo) 

 distancing at  impeksyon : 

✓ Manatiling 6ft ang layong pisikal sa lahat ng 
oras

✓ Magsuot ng takip sa mukha

✓ Hindi papayagan ang pagtitipon ng grupo

✓ Bring your own equipment to court facilities 



 
 
 
 
 

Bago sa muling pagbubukas, lahat ng mga negosyo ay dapat maghanda, isagawa, at  ipaskil ang 

kinakailangang Los Angeles County Department of Public Health Reopening Protocol, na 

naaangkop sa uri ng negosyo at lugar. 

 
Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa Glendaleca.gov/Recovery. 


