
 

  

Mga Patnubay para sa Limitasyon at Pagbabawal na May 
Sakit Mula sa Pagkain nang Walang Diagnosis ng Sakit  

Tagalog 

Sintomas 
Limitahan/Ibawal 
Hindi pasilidad ng 

HSP 

Limitahan/Ibawal 
Ang Pasilidad ay 

Naghahain ng HSP 

Pag-angat ng Limitasyon o katayuan ng 
Pagbabawal 

Pagsusuka 
Ibawal 

(Pagbabawal) 
Ibawal 

(Pagbabawal) 

Kapag ang empleyado ng pagkain ay walang 
sintomas ng hindi bababa sa 24 na oras na walang 
tulong ng paggamot o nagbigay ng sulat na 
pagpapalabas na medikal/ kakayahang 
magtrabaho. 

Pagtatae 
Ibawal 

(Pagbabawal) 
Ibawal 

(Pagbabawal) 

Kapag ang empleyado ng pagkain ay walang 
sintomas ng hindi bababa sa 24 na oras na walang 
tulong ng paggamot o nagbigay ng sulat na 
pagpapalabas na medikal/ kakayahang 
magtrabaho. 

Paninilaw 
Ibawal 

(Pagbabawal) 
Ibawal 

(Pagbabawal) 

Kapag ang empleyado ng pagkain ay naninilaw ng 
higit sa 7 araw ng kalendaryo o nagbigay ng sulat 
na pagpapalabas na medikal/ kakayahan na 
magtrabaho. 

Pananakit ng 
lalamunan na 

may lagnat 

Limitahan 
(Limitasyon) 

Ibawal 
(Pagbabawal) 

Kapag nagbigay ang empleyado ng pagkain ng 
sulat na pagpapalabas na medikal/ kakayahang 
magtrabaho. 

Nakalantad na 
nahawaang mga 

sugat o pigsa 

Limitahan 
(Limitasyon) 

Limitahan 
(Limitasyon) 

Kapag ang nahawaang sugat o pigsa ay maayos na 
natakpan. 

 
HSP–Highly Susceptible Population– yung mga may nakompromiso ang imyunidad, mga batang nasa 
preschool, matatandang mga adulto, at mga indibidwal na kumuha ng pagkain sa isang pasilidad na nagbibigay 
ng mga serbisyo tulad ng pangangalagang (pag-aalagang) kustodiya, pangangalaga sa kalusugan, patulong na 
pambubuhay, o sa isang sentro ng day care na pambata o pang-adulto, sentro ng dyalisis sa pangangalaga ng 
kidney, ospital, nursing home, sentro ng mga senior, o centro nutrisyonal. 
 
Pagbabawal (Ibawal)– ang isang empleyado ng pagkain ay hindi pinapayagan na magtrabaho o pumasok sa 
establisyemento ng pagkain bilang isang empleyado ng pagkain. Ang kinakailangang ito ay nararapat sa mga 
lugar kung saan ang pagkain ay tinanggap, inihanda, inimbak, binalot, isilbi, binenta, dinala o binili. 
 
Limitasyon (Limitahan)– ang mga aktibidad ng isang empleyado ng pagkain ay limitado upang maiwasan ang 
panganib sa pagkalat ng sakit na maaaring ilipat sa pamamagitan ng pagkain. Ang isang pinagbawalang 
empleyado ay hindi maaaring  gumawa sa nakalantad na pagkain, maglinis ng kagamitan, kasangkapan, mga 
tela, o walang balot na solong-serbisyo o solong-paggamit. 


