
 

 

 

Mula sa pagsisimula ng pandemya ng COVID-19, sinunod ng Illinois ang agham at pinakinggan ang 
mga eksperto sa pampublikong kalusugan upang mapanatiling ligtas ang mga tao.  

Pagkatapos baluktutin ang guhit na kilo noong tagsibol, nakamit ng Illinois ang mababang antas ng 
pagkalat sa pamayanan at pagpapa-ospital sa tag-init. Ngunit sa gitna ng pag-usbong sa buong bansa, 
ang bawat rehiyon ng Illinois ay nakakita ng pagdaragdag sa mga kaso at pagpapa-ospital noong 
taglagas, na nag-udyok sa mga panrehiyong pagpapagaan na nakabalangkas sa planong ito.  

Habang ang pag-usbong ay naging mas matindi dito sa Illinois at sa buong bansa, inilipat ni 
Gobernador Pritzker at ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng Illinois ang lahat ng 11 na 
rehiyon sa Ikatlong Baitang ng mga pagpapagaan, mula Nobyembre 20, 2020. Sa payo ng mga 
eksperto sa pampublikong kalusugan, kasama si Dr. Anthony Fauci, ang mga pagpapagaan ay nanatili 
sa lugar sa mga piyesta opisyal upang maiwasan ang “pag-usbong mula sa pagsiklab.” Sa ilang mga 
rehiyon na nagsisimulang umunlad, inihayag ni Gobernador Pritzker na ang anumang rehiyon na 
nakamit ang mga sukatan para sa isang pagbawas ng mga pagpapagaan ay makakalipat mula sa 
Ikatlong Baitang hanggang sa hindi gaanong mahigpit na mga baitang simula sa Enero 15, 2021. 

Sa pamamagitan ng pagpapatakbo na may pare-pareho at makabuluhang mga pagpapagaan sa 
buong kapaskuhan, maraming buhay sa Illinois ang nailigtas, napapababa ang peligro sa komunidad, 
at maayos na pinababa ang mga pagpapagaan. Pinapayagan ng pamamaraang ito ang estado na 
mapunta sa pinakamalakas nitong posisyon upang labanan ang birus mula nang magsimula ang 
pandemya, habang naghahanda ang administrasyon na magpatuloy sa Yugto 1B ng plano ng 
pamamahagi ng bakuna ng Illinois. Ipinagpapatuloy din ng Illinois ang pagbubuo sa nangungunang 
operasyon sa pagsubok, na lumagpas sa 100,000 na pagsubok bawat araw. Ang patnubay na ito ay 
kumakatawan sa mga buwan ng karagdagang pananaliksik habang ang mga eksperto sa 
pampublikong kalusugan ay naabot ang mas malawak na pang-agham na pang-unawa sa birus na 
ito. Sa huli, habang patuloy na napapabuti ang mga kondisyon, muling iuuri ng IDPH ang mga 
rehiyon sa Baitang 2, Baitang 1, at babalik sa Ikaapat na Yugto habang natutugunan nila ang mga 
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kinakailangang sukatan. 

 

Ang mga pagpapagaan ay mailalapat o sadyang iaangat sa isang panrehiyong batayan batay sa mga 
Rehiyonal na Mga Pang-emerhensiyang Serbisyong Medikal (EMS, para sa akronim nito sa Ingles) na 
gumabay sa IDPH sa gawain sa pampublikong kalusugan sa buong estado, na nagpapahintulot sa isang 
mas mabulilyong diskarte. Ang mga rehiyon na ito ay sumunod sa mga pang-probinsiyang linya upang 
ilarawan ang mga probinsiya na nasa higit sa isang rehiyon sa sistema ng EMS. Ang mga rehiyon ay ang 
sumusunod: 

1. HILAGA: Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, Whiteside, Winnebago 

2. NORTH-CENTRAL: Bureau, Fulton, Grundy, Henderson, Henry, Kendall, Knox, La Salle, 
Livingston, Marshall, McDonough, McLean, Mercer, Peoria, Putnam, Rock Island, Stark, 
Tazewell, Warren, Woodford 

3. WEST-CENTRAL: Adams, Brown, Calhoun, Cass, Christian, Greene, Hancock, Jersey, 
Logan, Macoupin, Mason, Mason, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler, 
Scott 



 

 

4. METRO EAST: Bond, Clinton, Madison, 
Monroe, Randolph, St. Clair, Washington 

5. TIMOG: Alexander, Edwards, Franklin, 
Gallatin, Hamilton, Hardin, Jackson, 
Jefferson, Johnson, Marion, Massac, Perry, 
Pope, Pulaski, Saline, Union, Wabash, 
Wayne, White, Williamson 

6. EAST-CENTRAL: Champaign, Clark, Clay, 
Coles, Crawford, Cumberland, De Witt, 
Douglas, Edgar, Effingham, Fayette, Ford, 
Iroquois, Jasper, Lawrence, Macon, Moultrie, 
Piatt, Richland, Shelby, Vermillion 

7. SOUTH SUBURBAN: Kankakee, Will  

8. WEST SUBURBAN: DuPage, Kane  

9. NORTH SUBURBAN: Lake, McHenry 

10. SUBURBAN COOK: Suburban Cook  

11. CHICAGO: Lungsod ng Chicago

Lahat ng mga pamantayan sa pampublikong kalusugan na kasama sa 
dokumentong ito ay maaaring mapalitan. 

Habang ang pananaliksik at mga datos sa novel coronavirus na ito ay patuloy 
na binubuo, ang planong ito 

ay pwede at maaaring mabago upang mailagay ang pinakabagong agham at 
mga datos. 
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Ang mga sumusunod sa pagpapagaan sa muling pagkabuhay ay karagdagan sa patnubay na nakasaad sa 
Yugto 4 ng Planong Pagpapanumbalik sa Illinois: 

SETTING BAITANG 1 BAITANG 2 BAITANG 3 
Mga inuman at 
mga restawran: 

• Limitado ang panloob na 
serbisyo sa mas mababa 
sa 25% o 25 katao bawat 
kwarto 

• Walang mga lamesa na 
lumalagpas sa 4 na tao sa 
loob 

• Suspendihin ang panloob 
na serbisyo kapag hindi 
naghahain ng pagkain 

• Ang panlabas, paghahatid 
at takeout na serbisyo ay 
nagpapatuloy sa ilalim ng 
binagong mga oras  

• Suspindihin ang panloob 
na serbisyo 

• Ang panlabas, paghahatid 
at takeout na serbisyo ay 
nagpapatuloy sa ilalim ng 
binagong mga oras 

• Walang mga lamesa na 
lumalagpas sa 6 na tao 

• Suspindihin ang panloob 
na serbisyo 

• Ang panlabas, paghahatid 
at takeout na serbisyo ay 
nagpapatuloy sa ilalim ng 
binagong mga oras 

• Walang mga lamesa na 
lumalagpas sa 6 na tao 

Mga 
institusyong 
pangkultura  

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto 

• Tumigil sandali ang mga 
operasyon 

Mga laro at 
kasino 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto mula sa Lupon ng 
Laro ng Illinois 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto mula sa Lupon ng 
Laro ng Illinois 

• Tumigil sandali ang mga 
operasyon 

Mga bahay-
tuluyan 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto  

• Limitado sa mga 
nakarehistrong bisita  

• Ang mga lunduyang 
pangkalusugan ay sarado o 
gumagana gamit ang 
modelo ng pagpapareserba 
sa 25% na kapasidad  

• Limitado sa mga 
nakarehistrong bisita 

• Ang mga lunduyang 
pangkalusugan ay sarado 
o gumagana gamit ang 
modelo ng pagpapareserba 
sa 25% na kapasidad  

Mga pagtitipon 
ng sambahayan  

• Pinapayagan na may 
pagsasaalang-alang sa 
mga alituntunin sa 
pampublikong kalusugan 

• Ang paglilimita sa 10 na 
katao ay hinihikayat 

• Ang paglilimita sa mga 
miyembro ng sambahayan 
ay hinihikayat 

Panloob na klase 
sa 
pangkalusugan 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto 

• Ang mga pangkat ay 
limitado sa 10, kabilang 
ang mga klase sa 
pangkalusugan 

• Tumigil sandali ang mga 
operasyon  

Mga 
pagpupulong, 
mga kaganapan 
at mga pagtitipon  

• Limitahan sa mas kaunti 
sa 25 na mga bisita o 25% 
ng kabuuang kapasidad 
sa loob at labas 

• Limitahan sa 10 na mga 
bisita sa loob at labas  

• Walang mga pagtitipon sa 
mga silid-pulong, mga 
bulwagan ng piging, mga 
silid ng pagdiriwang, mga 
pribadong klab, atbp. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ang IDPH ay magpapatuloy na subaybayan ang mga sukatan sa kalusugan sa lahat ng 11 na mga rehiyon at 
ipahayag ang mga pagbabago sa antas kapag ang isang rehiyon ay umuunlad. Sundin ang mga pinakabagong 
panrehiyong sukatan sa dph.illinois.gov/regionmetrics. Para sa karagdagang impormasyon sa patnubay para 
sa mga negosyo, mangyaring bisitahin ang FAQ sa website ng DCEO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(hindi kasama 
ang mga 
personal na 
eskwelahan o 
palaro) 

• Ang mga libing ay limitado 
sa 10 na miyembro ng 
pamilya ng mga namatay 

Mga Opisina  • Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto 

• Bukas sa ilalim ng mga 
panuntunan ng Ikaapat na 
Yugto 

• Ang malayuang 
pagtatrabaho ay hinihikayat 

Organisadong 
pangkatang 
libangan na 
gawain  
(mga lunduyang 
pangkalusugan, 
mga palaro, atbp.) 

• Libangan, mga lunduyang 
pangkalusugan at mga 
panlabas na aktibidad ay 
sinusunod ang patnubay 
ng Ikaapat na Yugto 

• Ang mga palaro ay 
sinusunod ang mga 
hakbang sa Mga 
Alituntunin sa Lahat ng 
Palaro  

• Limitahan sa mas kaunti sa 
25 na mga bisita o 25% ng 
kabuuang kapasidad sa 
loob at labas  

• Ang mga palaro ay 
sinusunod ang mga 
hakbang sa Mga 
Alituntunin sa Lahat ng 
Palaro 

• Ang mga panloob na 
palaro at libangan ay 
sandaling itinigil 

• Ang mga panlabas na 
palaro at libangan, 
indibidwal na pagsasanay 
ay pinapayagan 

• Ang mga pangkat ay 
limitado sa 10 na katao  

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ang IDPH ay magpapatuloy na subaybayan ang mga sukatan sa kalusugan sa lahat ng 11 na mga rehiyon at 
ipahayag ang mga pagbabago sa antas kapag ang isang rehiyon ay umuunlad. Sundin ang mga pinakabagong 
panrehiyong sukatan sa dph.illinois.gov/regionmetrics. Para sa karagdagang impormasyon sa patnubay para 
sa mga negosyo, mangyaring bisitahin ang FAQ sa website ng DCEO. 
MGA SUKATAN SA PAGGALAW 

Ang antas ng pagiging positibo ≥ 8% para 
sa tatlong magkakasunod na araw (7-

araw na karaniwan) 
 

O 
 

Napanatili ang pagtaas ng antas ng 
pagiging positibo (7-araw na karaniwan 
para sa 7 ng 10 na araw) at alinman (A) 

Napanatili ang pagdami ng mga pasyente 
ng COVID sa ospital (7-araw na 

karaniwan para sa 7 ng 10 na araw), o (B) 
pagiging lagap ng may taong kama ng 

ICU <20% para sa tatlong magkakasunod 
na araw (7-araw na karaniwan) 

 

Napapanatili ang antas ng pagiging 
positibo sa pagitan ng 8% at 13% 

pagkatapos ng 14-araw na panahon ng 
pagmamanman sa ilalim ng Baitang 1 ng 
mga pagpapagaan (7-araw na karaniwan) 
 

Pagdaragdag sa mga 
 

Pagbabawas ng mga 
 

Ang antas ng pagiging positibo ≥ 6.5% 
para sa tatlong magkakasunod na araw 

(7-araw na karaniwan) 
 

AT 
 

Pagiging lagap ng may taong kama ng 
ICU ≥ 20% para sa tatlong magkakasunod 

na araw (7-araw na karaniwan) 
 

AT 
 

Walang pagtaas sa mga pasyente ng 
COVID sa ospital (7-araw na karaniwan 

sa 7 ng 10 araw) 
 

Napapanatili ang antas ng pagiging 
positibo ≥ 13% para sa tatlong 

magkakasunod na araw pagkatapos ang 
14-araw na panahon ng pagmamanman 

sa ilalim ng Baitang 2  
ng mga pagpapagaan (7-araw na 

karaniwan) 
 

Ang antas ng pagiging positibo sa pagitan 
ng 6.5% at 8% para sa tatlong 

magkakasunod na araw (7-araw na 
karaniwan) 

 

AT 
 

Pagiging lagap ng may taong kama ng 
ICU ≥ 20% para sa tatlong magkakasunod 

na araw (7-araw na karaniwan) 
 

AT 
 

Walang pagtaas sa mga pasyente ng 
COVID sa ospital (7-araw na karaniwan 

sa 7 ng 10 araw) 
 

Ang antas ng pagiging positibo ≥ 8% at mas 
mababa sa 12% para sa tatlong 

magkakasunod na araw (7-araw na karaniwan) 
 

AT 
 

Pagiging lagap ng may taong kama ng ICU ≥ 
20% para sa tatlong magkakasunod na araw 

(7-araw na karaniwan) 
 

AT 
 

Walang pagtaas sa mga pasyente ng COVID 
sa ospital (7-araw na karaniwan sa 7 ng 10 

araw) 
 

Ikaapat na 
Yugto 

Baitang 1 

Baitang 2 

Baitang 3 

Mga Sukatan sa Kalusugan upang 
Lumipat sa Pagitan ng Mga Baitang 

https://dph.illinois.gov/regionmetrics
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Phase%204%20Business%20Guidance%20FAQ.pdf

