Lungsod at County ng Honolulu

COVID-19 Manatili sa Bahay/Magtrabaho sa Bahay Fact Sheet
OneOahu.org

Ang mga Pinapahintulutang gawain ay ang mga sumusunod

Ang mga Kritikal na Gawain

Ang mga HINDI Kritikal na Gawain

ay ang mga sumusunod ngunit hindi limitado sa:

ay ang mga sumusunod ngunit hindi limitado sa:

• Mga institusyon ng mga banko at pinansyal
• Ang mga nagbibigay ng transportasyon tulad ng mga cab,
ridesharing na operasyon, Biki bikeshare
• Ang mga pasilidad na nagkukumpuni ng sasakyan at mga
serbisyo ng paghihila ng sasakyan
• Ang mga nagbebenta ng mga materyales ng building at mga
konstruksyon
• Landscaping para mapanatili ang kaligtasan, sanitasyon at
mga kinakailangang operasyon
• Mga Serbisyo para sa paglilinis
• Mga Serbisyong Elektrikal
• Pagdideliver ng mga produkto para sa mga store at mga
negosyo
• Mga operasyon para sa medikal at pag-aalaga sa kalusugan
• Mga grocery at convenience store
• Mga supplier ng mga armas at ammunition
• Mga sanlaan
• Mga serbisyo ng legal at accounting
• Mga restoran
• Paglilinis sa pool at ibang mga serbisyo para sa sanitasyon
• Mga palengke (hindi malapit sa pasilidad o sa mga pag-aari
ng Lungsod)
• Mga pasilidad ng self-storage
• Mga lisensyadong dispensary ng medikal marijuana
• Mga serbisyo para sa paglilipat
• Mga iba pang kinakailangang negosyo
• Mga Laundromat at mga dry cleaner
• Mga produksyon mula sa bukid at agrikultura

(Stay Home C&C Tagalog)
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Mga pagupitan, hair salon at mga beauty parlor
Personal na presensya sa mga pagtitipon sa simbahan
Mga store ng alahas
Mga store ng alak
Paglilinis ng sasakyan at iba pang mga palamuti ng
sasakyan
Mga pagawaan ng alak
Pagbebenta ng sasakyan
Personal na presensya sa mga support group miting
Mga nagbebenta ng bulaklak (wholesale at retail)
Mga nagbebenta ng mga bahay at mga lupa (realtor)
Mga shop ng Tabako at Vape
Mga shop ng furniture
Mga shop ng mga damit
Mga tattoo parlor
Mga establisimiento ng Fitness

Ang amo (employer) ang magpapasya kung
sino ang mahalagang empleyado sa negosyo,
at kung sino ang maaaring magtrabaho sa
bahay. Gayun pa man, ang mga negosyo ay
hindi kailangang manatiling nakabukas.

