
Philippine Embassy in Singapore
Paalala para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

02 June  2021 (9:00 am), Wednesday

Update mula sa Ministry of Health, Singapore (www.moh.gov.sg):

    Kumpirmadong Kaso

    
    Mga Pilipinong kumpirmado na may COVID-19

                 AD2021-111 Philippine Embassy Emergency Hotline: 9072 2797

Gumaling at nadischarge na sa pampublikong ospital 61,481
Naka-isolate sa Community Isolation Facilities 338
Stable or improving 215
Nasa Intensive Care Unit (ICU)           2
Namatay 33
Total 62,069

Gumaling at nadischarge na sa ospital o Community Isolation 
Facilities

583

Nasa ospital o Community Isolation Facilities 24
Total 607

http://www.moh.gov.sg/


Philippine Embassy in Singapore
Paalala para sa Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

02 June 2021 (9:00 am), Wednesday

                           AD2021-111               Philippine Embassy Emergency Hotline: 9072 2797

Ang mga sumusunod ay ang mga safety measures na pinapatupad para sa 
IkalawangYugto (“Heightened Alert”) status ng Singapore

- Simula 16 May hanggang 13 June 2021
- Pinapayagan ang pagtitipon ng hanggang dalawang (2) tao sa mga
pampublikong lugar

- Ipinababawal ang pagkain sa labas
- Pinapayagang ang Work From Home (WFH) arrangement sa mga empleyado
- Ang mga eskwelahan ay babalik sa Full-Home based learning
- Pinapayagan ang pagpunta sa mga mall at showroom ngunit nililimatahan ang
capacity ng 16sqm kada tao.

- Pagbalik ng “odd and even entry restrictions” sa mga bibisita sa Lucky Plaza
at Peninsula Plaza

- Ipinagbabawal ang paggamit ng mga outdoor barbeque pits and campsites sa
mga park, HDB, condominiums at country clubs

- Limitado hanggang 25% ang operating capacity ng mga Museums, Public
libraries, attractions at shows

- Pi10payagan ang pageehersisyo sa labas ng walang suot na mask ngunit
lilimitahan ng hanggang 2 tao na may distansyang 2 metro bawat isa. Isusuot
muli ang mask pagkatapos magehersisyo.
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Ang mga sumusunod ay ang mga safety measures na pinapatupad para sa 
Ikatlong Yugto (“Heightened Alert”) status ng Singapore

- Sarado ang mga indoor gymnasiums at fitness studios ngunit papayagan 
  

          magbukas kung ang mga activity ay hindi masyadong nakakapagod at laging 
  
  nakasuot ng mask ang mga kasali.
- Limitado ang bilang ng mga dadalo sa religious services, kasal at funeral.

    

    

             AD2021-111               Philippine Embassy Emergency Hotline: 9072 2797
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Ang lahat ay pinapaalalahanan na sumunod sa mga 
safety measures na kasalukuyang pinapatupad sa 
Singapore. 

Manatili na lamang sa loob ng tirahan hanggang 
maaari at lumabas lamang kung talagang 
kinakailangan. Iwasang pumunta sa matataong lugar 
at pagtitipon.

Ang pagsuot ng face mask ay nanatiling mandatory 
kapag lalabas ng tirahan.

                AD2021-111     Philippine Embassy Emergency Hotline: 9072 2797


