
 

 
      

KUNG ANG ISANG 
EMPLEYADO AY MAY MGA 

SINTOMAS NG: 

TAONG NAMUMUNO 
GUMAWA NG MGA 

GAWAING ITO: 

KUNG KAILAN BABALIK SA 
TRABAHO O MATAPOS ANG 

PAGHIHIGPIT: 

Pagsusuka 
Pauwiin ang empleyado 
sa bahay 

Matapos ang 24 na oras  na 
walang mga sintomas 

Pagtatae 
Pauwiin ang empleyado 
sa bahay 

Matapos ang 24 na oras  na 
walang mga sintomas 

Paninilaw [Jaundice] (dilaw na 
balat o mga mata) 

Pauwiin ang empleyado 
sa bahay AT makipagkita 
sa Kagawaran ng 
Pangkalusugan  

Kapag natanggap ang 
pahintulot mula sa Kagawaran 
ng Pangkalusugan 
 

Namamagang Lalamunan na 
may kasamang Lagnat 

Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

Kasamang tala ng doktor 

Sugat na may impeksiyon o 
pigsa 

Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

Kapag ang sugat ay 
natakpan/protektado o 
gumaling 

KUNG ANG ISANG 
EMPLEYADO AY NASURING 

MAYROONG: 

TAONG NAMUMUNO 
GUMAWA NG MGA 

GAWAING ITO: 

KUNG KAILAN BABALIK SA 
TRABAHO O MATAPOS ANG 

PAGHIHIGPIT: 
Hepatitis A 

Pauwiin ang empleyado 
sa bahay AT makipagkita 

sa Kagawaran ng 
Pangkalusugan ng 

Anchorage. 

Kapag natanggap ang 
pahintulot mula sa Kagawaran 
ng Pangkalusugan ng 
Anchorage 
 

Tipos [Typhoid Fever] 
(Salmonella Typhi) 

E. Coli O157:H7 o iba pang 
EHEC/STEC 

Norovirus 

Shigella 

KUNG ANG ISANG 
EMPLEYADO AY TUMAMPAK  

SA ISANG TAONG 
NASURING MAYROONG: 

TAONG NAMUMUNO 
GUMAWA NG MGA 

GAWAING ITO: 

KUNG KAILAN BABALIK SA 
TRABAHO O MATAPOS ANG 

PAGHIHIGPIT: 

Hepatitis A 
Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

30 na araw matapos ang 
huling pagkalantad O agad 
kung nag empleyado ay may-
kabal, nabakunahan, o 
nakatanggap ng bakunang lgG. 

Tipos [Typhoid Fever] 
(Salmonella Typhi) 

Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

14 na araw matapos ang 
huling pagkalantad 

E. Coli O157:H7 o iba pang 
EHEC/STEC 

Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

3 na araw matapos ang huling 
pagkalantad 

Norovirus 
Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

2  na araw matapos ang huling 
pagkalantad 

Shigella 
Paghihigpit sa Trabaho 
lamang 

3  na araw matapos ang huling 
pagkalantad 
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• Paghihigpit sa Trabaho: Ang isang hinigpitang empleyado ay hindi maaaring magtrabaho sa isang nakalantad na pagkain, 
malinis na kagamitan, mga kasangkapan, mga de-ilo, o walang takip na iisang-serbisyo o iisang-gamit na mga artikulo. 

• EHEC/STEC: Enterohemorrhagic, or Shiga toxin-producing Escherichia coli 

Patakaran sa Kalusugan 
ng Empleyado AMC 
16.60.130 2013 
Huwarang Kodigo ng 
Pagkain ng FDA: 
Pamamahala at Tauhan. 
Ang layunin ng isang 
Patakaran sa Kalusugan ng 
Empleyado  ay upang 
mabawasan ang posibilidad 
na ang ilang mga ahente ng 
virus at bakterya ay mailipat 
mula sa mga nahawaang 
empleyado sa pagkain 
patungo sa pagkain. Ang mga 
ahente ng pag-aalala ay kilala 
na madaling mailipat sa 
pamamagitan ng pagkain na 
nahawaan ng mga may sakit 
na empleyado sa pagkain.  
Ang pagkakayari ng mga 
paghihigpit at pagbubukod ay 
idinisenyo upang mag-alok ng 
pinakamalaking proteksyon sa 
pampublikong kalusugan na 
may maliit na pagkagambala 
sa mga empleyado at 
pinaglilingkuran. 

 

Pananagutan ng May 
Hawak ng Permit ,  
Taong Namumuno, 
at Kondisyonal  na 
mga Empleyado.  
Ang mga Empleyado sa 
Pagkain at mga Kondisyonal 
na empleyado ay 
kinakailangang mag-ulat sa 
Taong Namumuno ng 
impormasyon tungkol sa 
kanilang kalusugan at mga 
gawaing nauugnay sa mga 
sakit na naililipat sa 
pamamagitan ng pagkain.  
Ang impormasyong ito ay 
dapat iulat sa isang paraan na 
nagpapahintulot sa Taong 
Namumuno na mabawasan 
ang panganib sa paglipat ng 
mga sakit na mula sa 
nahawaang pagkain. 
 

 

 

 

Kagawaran ng Pangkalusugan ng Anchorage 


