
 
 

 
 

 

Pahina 1 ng 2 

FACTSHEET Pag-unawa sa mga Ipinagbabawal sa 
COVID-19  

PAPEL-KAALAMAN 

Saan ako maaaring pumunta?  

Manatili sa bahay maliban kung ikaw ay may makatwirang dahilan. 

Ano ang isang makatwirang dahilan?  
Kabilang sa makatwirang dahilan ang pagbisita o pagbiyahe papunta sa: 

 Ibang kabayahan: hanggang sa 5 bisita sa isang beses 

 Panlabas na mga pagtitipon: pinakamarami ay 10 katao ang dadalo 

 Mga kapihan at mga restoran: pinakamarami ay 10 katao ang papasok 

 Mga panlabas na kagamitan: gagamitin nang may pag-iingat 

 
Mga panlabas na pool: pinakamarami ay 10 katao ang papasok at isang tao lamang sa isang lane  

 

Mga pagtitipong panrelihiyon / mga lugar ng pagsamba: pinakamarami ay 10 katao ang dadalo  

Mga kasalan: pinakamarami ay 10 katao ang dadalo 

 
Mga libing: pinakamarami ay 20 katao ang dadalo para sa mga libing sa loob at 30 katao para sa mga libing 
sa labas  

 
Trabaho o paaralan/pasilidad ng edukasyon: kung hindi ka pwedeng magtrabaho mula sa malayo 

 Mga tingihang tindahan (retail shops)  

 
Ehersisyo kabilang ang mga palaruan: ngunit hindi kabilang ang mga gym 

 
Medikal na kalusugan o pang-emergency na mga serbisyo: pagbisita sa doktor, serbisyo sa kalusugan o 
kalusugan ng pag-iisip o sesyon ng terapiya, o istasyon ng pulis, pag-donate ng dugo. Pagtakas mula sa 
abusado o hindi ligtas na sitwasyon halimbawa kung ikaw ay nanganganib sa bahay dahil sa isang tao 

 
Mga responsibilidad sa pangangalaga: pagtupad sa mga responsibilidad sa pangangalaga, tulad ng 
paghahatid ng mga pinamili sa isang nakatatandang kamag-anak 

 
Access sa mga serbisyong panlipunan: Centrelink, mga kawang-gawa, mga serbisyo sa biktima, mga 
serbisyo sa trabaho, mga serbisyo sa karahasan sa pamamahay 

 
Mga obligasyon sa batas: Pagpunta sa korte, pagsunod sa mga kautusan sa piyansa 

 
Pagbiyahe: Para lamang pumunta sa o mula sa mga lugar na nakalista sa itaas; paglipat-lipat sa iba-ibang 
lugar ng residensya; paghatid sa mga bata papunta at pabalik sa paaralan; o para maipagpatuloy ang umiiral 
na mga kaayusan sa pamumuhay sa pagitan ng mga tagapag-alaga 

Understanding COVID-19 Restrictions Filipino 
 



 
 

 
 

 

Pahina 2 ng 2 

FACTSHEET Pag-unawa sa mga Ipinagbabawal sa 
COVID-19  

PAPEL-KAALAMAN 

Saan ako hindi pwedeng pumunta? 

Ilang mga pampublikong lugar tulad ng: 

 
Ilang panlibangang mga pasilidad: tulad ng mga panloob na gym at mga aklatan 

 Mga pub at mga club: maliban kung nakakabit sa isang restoran. Pinakamari ay 10 katao ang papasok 

Kung wala kang makatwirang dahilan, maaari kang multahan. 

Ako ay homeless o walang tirahan. Ano ang kahulugan nito para sa akin?  

Kung ikaw ay walang tirahan o homeless, pinapayagan kang mag-access sa mga serbisyong panlipunan o 
magpalipat-lipat ng mga panresidensyang address. Hindi ka mumultahan kung wala kang permanenteng bahay. 

Ano ang mga ipinagbabawal sa pagtitipon? Sino ang pwede kong 
makasama?  

Ang ilang mga pagtitipon ay magaganap dahil may makatwirang dahilan, tulad sa mga ospital, mga istasyon ng tren, 
mga pasilidad ng pangangalaga sa matatanda, nasa trabaho, mga paaralan, mga pasilidad ng akomodasyon. 
Maaaring may mga pagtitipon din habang dumadaan tayo sa mga lugar. 

 Panatilihin ang social distancing kapag isinasagawa ang mga aktibidad na may ‘makatwirang dahilan’ 

Paano ako makakakuha ng tulong para maunawaan ang mga batas na ito? 

Ang LawAccess NSW ay makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga batas at kung paano nakakaapekto ang mga 
ito sa iyo at sa mga taong kasama mong namumuhay. Makakatulong din ang mga ito kung mamumultahan ka. 
Tumawag sa 1300 888 529 para sa libreng tulong sa batas. 

May mga serye rin ng mga papel-kaalaman tungkol sa COVID-19 at sa batas na makikita sa website ng Legal Aid 
NSW na tutulong sa iyo na pangasiwaan ang lahat ng pagbabago na nagaganap sa ating komunidad. 

Kung kailangan mo ng isang interpreter, tawagan ang Translating at Interpreting Service sa 131 450 at hilingin ang 
LawAccess NSW. Kung nahihirapan ka sa pakikinig o pagsasalita, tawagan ang National Relay Service sa 133 677 at 
hilingin ang LawAccess NSW o bumisita sa www.relayservice.gov.au. 

 

 

 

Ang papel-kaalaman na ito ay naglalayon bilang pangkalahatang gabay sa batas. Huwag dumepende sa 
impormasyon na ito bilang pambatas na payo. Inirerekumenda naming makipag-usap ka sa isang abogado tungkol 
sa iyong sitwasyon. Ang impormasyong ito ay tama sa panahon ng pagkasulat, gayunpaman, maaari itong 
magbago. 
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