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MGA KINAKAILANGAN SA PAGBABA 
SA BARKO NG CREW
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Mga Cruise Ship, 
Cargo Ship, o Status 

ng Crew

Kinakailangan ba 
ang Pag-apruba ng 
CDC para sa Bawat 
Pagbaba sa Barko?

Pinapayagan ba 
ang Commercial na 

Transportasyon?

Pinapayagan ba ang 
Non-commercial 

(Pribado) na 
Transportasyon?

Mga BERDENG barko

Mga DILAW na barko

Mga PULANG barko

Mga PANSAMANTA-
LANG BERDENG barko

Kinakailangan ba 
ang Paperwork ng 

CDC?
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Gumaling 
na crew

Crew na 
nangangailangan 
ng hindi agarang 
medikal na 
pangangalaga
Crew na 
nangangailangan 
ng agarang 
medikal na 
pangangalaga

Dapat makipagtulungan ang mga cruise line sa pasilidad ng pangangalagang 
pangkalusugan ng shoreside at sa U.S. Coast Guard. Hindi kailangan ng pag-apruba ng 
CDC ang mga agarang medikal na evacuation at dapat magpatuloy sa pagbibigay ng 
agarang pangangalaga para sa pasyente.
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Oo, dapat matugunan ng 
miyembro ng crew ang 

mga pamantayan ng CDC. 
Dapat magbigay ang barko 

ng medical certificate.

Oo, para sa mga berdeng 
barko. Hindi, para 

sa lahat ng iba pang 
klasipikasyon ng barko.

• Dapat makipag-ugnayan ang crew sa kanilang cruise line para sa kahilingan para sa pagbaba sa barko. Dapat 
makatanggap ang CDC ng mga kahilingan para sa pagbaba mula sa barko at hindi sa miyembro ng crew. 
Maaaring magsumite ng mga kahilingan ang mga cruise line sa CDC sa eocevent349@cdc.gov.

• Maaaring direktang makipag-ugnayan ang crew sa CDC para sa anumang tanong o alalahanin sa 
eocevent431@cdc.gov.

• Makikita ang mga pamantayan ng CDC pata sa pagwawakas ng isolation sa https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html.

• Tingnan ang status ng isang barko rito:  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/crew-disembarkations-commercial-travel.html.  
Kung hindi nakalista ang isang cruise line, nangangahulugan itong hindi nag-o-operate ang cruise line 
at wala itong planong i-operate ang alinman sa mga barko nito sa mga dagat ng U.S. sa panahon ng 
Framework para sa Utos sa Kundisyonal na Paglalayag.

• Matuto pa tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng status ng color coding dito:  
https://www.cdc.gov/quarantine/cruise/management/technical-instructions-for-cruise-ships.html.

Mga CARGO ship

Ang mga cargo ship ay hindi napapailalim sa Framework para sa Utos sa Kundisyonal 
na Paglalayag at hindi nangangailangan ng pag-apruba ng CDC para magsakay o 
magbaba ng mga miyembro ng crew.
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