
 
Ang Mga Foreign Domestic Worker ay Kailangang Iwasang Magtipon ng Malalaking Grupo sa Araw ng 
Kanilang Pahinga 
  
Mahal na mga amo, 
               

Tulad ng inahayag ng Ministry of Health noong Hunyo 15 2020, ang muling pagbukas sa Phase Two 
ay magsisimula pagkatapos ng Hunyo 18 2020, 2359 oras. Ang paunawang ito ay liliwanagin ang mga 
wastong kaayusan para sa mga Foreign Domestic Workers (FDWs), at ito ay mapatutupad hanggang ito ay 
makansela.. 
 
Mga Kaayusan sa Araw ng Pahinga ng FDW  
 
2 Ang mga FDW na nagnanais na magpalipas ng kanilang araw ng pahinga sa labas ay kinakailangang 
humingi ng permiso mula sa kanilang amo na gamitin ang araw na ito sa “weekday” o sa loob ng Lunes 
hanggang Biyernes kung saan ang mga lugar pampubliko ay mas-hinde puno. Ang mga FDW ay kailangang 
ipaalam sa kanilang amo kung saan sila pupunta at mariing silang hikayatin na mag-download ng 
TraceTogether app upang mapangasiwaan ang “contact tracing”.   
 
3  Tulad ng sa ibang komunidad, ang mga FDW na lalabas para sa kanilang araw ng pahinga ay 
kinakailangang: 

 

• Magsuot ng “mask” at panatilihing ligtas ang distansya mula sa ibang tao, 

• Obserbahan ang tamang pansariling kalinisan at iwasan ang pagbabahagi ng pagkain, inumin at 
iba pang personal na kagamitan, 

• Bawasan ang oras na nasa labas at limitahan ang dami ng ugnayan sa ibang tao. 

• Sumunod sa mga hakbang ng ligtas na pagbukod sa “malls” at lugar pampubliko, at huwang 
magtipon sa grupo na lalampas ng limang tao.   

 
4 Ang mga FDWs ay kailangang huwag magtipon o magpagala-gala sa mga lugar pampubliko o 
bumisita ng masisikip na lugar tulad ng City Plaza, Lucky Plaza at Peninsula Plaza. Kung ang inyong FDW ay 
ninanais na magpadala ng pera sa mga lugar na ito, ang Monetary Authority of Singapore (MAS) ay nagbigay 
na ng paunawa sa mga “remittance agent” sa mga lugar na ito na sila ay kinakailangang mag-schedule ng 
appointment sa kanilang mga kustomer. Pamalit sa pamaraan na ito, hinihikayat ang mga FDW na 
magpadala ng pera gamit ang mga “electronic platforms” (o pamamaraang naka-online). Ang MOM ay 
patuloy na gagawa ng mga inspeksyon at pakakalatin ang mga malalaking grupo at mga pagtitipon sa labas. 
Ang mga FDW na hindi susunod ay maaaring mabigyan ng “fine” o makansela ang kanilang mga “work 
pass”. 
 
5 Habang tayong lahat ay patuloy na nag-aakma ng ating mga sarili sa bagong normal, importanteng 
mapanatili ang bukas na komunikasyon ng inyong FDW, at tulungan ang inyong FDW na maintindihan ang 
mga gabay at mga kinakailangang gawin na nakahayag sa itaas. Ang ating pamayanan ay kinakailangang 
patuloy na maging disiplinado at mapagbantay upang lahat ng ating pagsisikap para maiwasan ang pagkalat 
ng COVID-19 ay huwag masayang. 
 
Salamat at mag-ingat lagi. 
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