Mga Protocol sa mga Production ng Musika, Pelikula at Telebisyon:
Appendix R
Simula Biyernes, Hunyo 12, 2020
Ang mga pangangailangan sa ibaba ay partikolar para sa mga production ng musika, pelikula at telebisyon
na ngayo’y aprobado na magbukas muli. Ang mga protocol ng mga production ng musika, pelikula at
telebisyon ay dapat maaprobahan ng Long Beach Special Events and Filming, ng Fire Department, at ng
Health Department. Mga karagdagang hakbang para matugonan ang mga kondisyong kakaiba sa mga
sityo/operasyon ay marahil kailanganin ng City. Ang mga production ay kailangan sumunod sa mga protocol
ng appendix na ito.
Paki Tala: Itong dokumentong ito ay ito ay maaaring mabago sa paglabas ng mga karagdagang impormasyon
at resources kaya seguradohing palaging subaybayan ang Long Beach COVID-19 website sa
www.longbeach.gov/covid19 para sa anumang pagbabago sa dokumentong it.
Sakop ng checklist na ito ang mga:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mga patakaran at pagsasagawa sa lugar ng trabaho para maprotektahan ang kalusugan ng empleyado
Mga hakbang para maseguro sa physical distancing
Mga hakbang para maseguro ang pagkontrol ng impeksyon
Komunikasyon sa mga empleyado at sa publiko
Mga hakbang nang maseguro ang pantay-pantay na akseso sa mga serbisyong kritikal

Ito ang limang importanteng bahagi na kailangan matugunonan sa paggawa ng mga protocol ng inyong
pasilidad.

Lahat ng mga negosyo ay kailangan magimplementa ng lahat ng mga angkop na
hakbang na nakalista sa ibaba at maging handa sa pagpapaliwanag kung bakit ang
anumang hakbang na di naimplementa ay di naaangkop.
.
Pangalang ng Negosyo:
Direksyon ng Pasilidad:

LOCATION SCOUTING
❑ Kinakailagan magsuot ng telang pantakip sa mukha ang mga location manager/assistant habang
nagsasagawa ng scouting location.
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❑ Kung posible, ang mga location teams ay dapat maghanap ng mga alternatibo sa mga personal na
scouting tulad ng mga opsyong birtwal, litrato at digital scouting.

❑ Scouting ng tech at director ay magaganap sa maliliit na grupo kung posible. Aabisuhan ng production
ang opisina ng pelikula sa magaganap na tech/director scout.

FILMING – PRIBADO AT PUBLIKONG LOKASYON
❑ Pagbigay ng film permit ay depende sa kaso. Ang bilang ng cast/crew ay nasa minimum at
dedeterminahin sa pamamagitan ng sukat ng lokasyon at sakop ng produksyon.

❑ Mga base camp at parking ng crew ay sarado sa publiko.
❑ Maglalagay ng security ang production ng maiwasan ang aksesong publiko.
❑ Ang mga set ng production ay sarado sa publiko.
❑ Ang production ay maglalagay ng security at/o ang City ay maaaring mangailangan ng tauhan para
masegurado na walang akseso ang publiko sa set.

❑ Magsasagawa ng pagkuha ng temperature ang production at mag-checheck ng sintomas ng lahat ng
cast/crew sa pag check in (ang pag-check ng temperature at/o sintomas ay dapat bahagi ng Protocol
ng Production na naimplenta at isinubmit sa City)

❑ Mga telang pantakip sa mukha ay dapat suot ng cast/crew kapag may kasamang ibang mga tao o kung

ang anim na talampakan na distansya ay hindi mapapanatili (mga talent at mga cast ay hindi kasama
habang may filming). Lahat ng cast/crew na malapit sa ibang crew/cast sa kanilang shift ay aalokin
ng libreng telang pantakip sa mukha. Ang takip ay susuotin ng crew/cast sa lahat ng oras habang
nagtatrabaho kung may malapit na kasama o may lalapitan na kasama. Hindi kailangang ng takip kung
mag-isa.

❑ Mangangailangan ang production ng sapat na mga stasyon ng sanitation/hugasan ng kamay.
❑ Kinakailagan ng production na magpanatili ng physical distancing kung posible.
❑ Mga pagkain (catering/craft services) ay kinakailangan sundin ang Mobile Food Vendor Protocols
(Appendix J).

FILMING - RESIDENSYAL
❑ Ang residential filming a papayagan depende sa kaso. Ang laki ng cast/crew ay nasa minimum at ayon
sa sukat ng lote, setback, densidad at lapit sa mga kapitbahay, at ang sakop g production.

❑ Pagpaskil ng no-parking sa mga lugar na residensyal ay papaygan lamang sa harap ng lokasyon.
❑ Mga base camp at parking ng crew ay sarado sa publiko at nasa labas ng lugar na residensyal.
o Maglalagay ng security ang production ng maipiglan ang pagakseso ng publiko.
❑ Mga set ng production ay sarado sa publiko.
o Ang productionay maglalagay ng security at/o ang City ay maaaring mangailangan ng
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tauhan para masegurado na walang akseso ang publiko sa set.
❑ Magsasagawa ng pag-check ng temperature sa lahat ng cast/crew sa check-in (pag-check ng
temperature ay DAPAT bahagi ng Safety/Sanitation Plan)

❑ Kinakailangan magsuot ng telang pantakip sa mukha ang lahat ng crew/cast kung sila ay nasa paligid
ng mga tao o kung anin na talamapakan na distansya ay di mapanatili (talent at cast ay hindi kasali
habang nasa filming). Lahat ng crew/cast na

❑ Mga telang pantakip sa mukha ay dapat suot ng cast/crew kapag may kasamang ibang mga tao
o kung ang anim na talampakan na distansya ay hindi mapapanatili (mga talent at mga cast ay
hindi kasama habang nasa filming). Lahat ng cast/crew na malapit sa ibang crew/cast sa
kanilang shift ay aalokin ng libreng telang pantakip sa mukha. Ang takip ay susuotin ng
crew/cast sa lahat ng oras ng pagtatrabaho, kung may malapit na kasama o may lalapitan na
kasama. Hindi kailangang ng takip kung mag-isa.
❑ Mangangailangan ang production ng sapat na stasyon ng sanitation/hugasan ng kamay.
❑ Kinakailagan ng production na magpanatili ng physical distancing kung posible.
❑ Mga pagkain (catering/craft services) ay kinakilangan sundin ang Mobile Food Vendor Protocols
(Appendix J).

FILMING - SA SET
❑ Mga karatula na nagsasabing pantakip sa mukha ay dapat suot at ang madalas na paghugas ng kamay
ay kinakailangan

❑ 6-Talampakan na physical distancing (kung saan posible).
❑ Ang mga set ay sarado sa publiko at sa mga hindi esensyal na cast/crew.

PLANO NG SAFETY/SANITATION AY
KINAKAILANGAN SA LAHAT NG LOKASYON
❑ Pag-check ng sintomas at temperature ay gagawin ng production sa check-in.
❑ Hugasan ng mga kamay na may tumatakbong tubig, sabon at paper towel ay palaging mayroon
(pagdispense na gamit ng hindi hinihipong sistema, kung posible).

❑ Mga hugasan/sanitation equipment ay parating malinis at maraming stock.
❑ Mga stasyon na may hand sanitizer na may 60% alcohol ay nakapwesto sa mga lugar ng trabaho at
madaling kunin, at palaging may stock.

❑ Mga ibabaw na parating hinihipo ay pupunasan palagi.
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❑ Kapag natapos ang production isasanitize ang mga lokasyon gamit ang proseso ng pagdisinfect na
rehistrado ng EPA at ng mga supply laban sa SARS-CoV-2.

Anumang karagdang mga hakbang na hindi naisama sa itaas ay kailangan ilista sa
hiwalay na pahina, na dapat ilakip ng negosyo sa documentong ito
Maaring kontakin ang susunod na tao para anumang mga katanungan sa protocol na ito:

Pangalang ng Kotak Sa
Negosyo:
Telepono:
Petsa ng huling pagbago:
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