STATE OF ALASKA
Department of Health & Social Services
PORMULARYO NG PAGPAPAHAYAG SA PAGLALAKBAY

IPINAG-UUTOS NA PAGPAPAHAYAG
PARA SA LAHAT NG MGA PASAHERO

PAG-UUTOS NA KUWARENTIN SA LOOB NG 14 NA ARAW
PARA SA LAHAT NG MGA PASAHERONG DUMARATING
Dahil sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 at ang mataas na paglaganap ng impeksyon na may kinalaman sa paglalakbay,
ang estado ng Alaska ay nagpasimula ng sapilitang kuwarenting 14 na araw para sa mga dumarating na mga pasahero.
Ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng mga taong nahawahan na pumapasok sa Alaska ay
nagbabanta sa kalusugan at kagalingan ng mga Alaskans, gayon din sa inprastraktura at kaligtasan ng estado. Sa
masaganang pag-iingat at pagtulong sa pagpatag ng kurba ukol sa pagkalat ng COVID -19 sa Alaska, ang estado ng
Alaska, batay sa kapangyarihan nitong protektahan ang pampublikong kalusugan, ay magsasakatuparan ng mga
paunang pamamaraan upang makatiyak na lahat ng mga naglalakbay na dumarating sa Alaska ay lalahok sa sunud sunod
na 14 na araw ng sariling kuwarentin na magsisimula agad sa oras ng pagdating, pahihintulutang maglakbay magmula sa
airport o portage sa itinalagang lugar ng kuwarentin.
Dapat kumpletuhin at pirmahan ang sariling pormularyo ng mga manlalakbay na 18 taong gulang at higit pa.
PAKILISTA ANG MGA TIYAK NA LUGAR NA PINUTAHAN NOONG NAKARAANG 14 NA ARAW
1. ______________________________________________

2. ________________________________________

3._______________________________________________

4. _________________________________________

BUONG PANGALAN(ILIMBAG) _____________________________
TIRAHAN/ADRES _______________________________________________________________________________
LUNGSOD__________________________________ESTADO_________________________ZIP_________________
ADRES NG KUWARENTIN:_______________________________________________________________________
LUNGSOD__________________________________ESTADO_________________________ZIP________________
NUMERO NG TELEPONO _____________________________ PETSA NG PAGDATING_____________________
Katibayan: Basahin at Pirmahan: Sumusumpa o pinagtitibay ko alinsunod sa kaparusahang panunumpa nang
walang katotohanan(perjury) na ang impormasyong inilahad ko sa itaas ng dokumentong ito ay totoo at tama.
Sumusumpa akong tutupad sa regulasyong itinakda sa kalusugang kautusan _____.
BABALA: Kapag naglahad ka ng walang katotohanang impormasyon sa pormularyong ito, ikaw ay maaaring
mahatulan ng Class B felony alinsunod sa AS11.56.200 at/o Class A misdemeanor alinsunod sa AS 11.56.210.
Dahil sa nagbababalang panganib sa publiko dahil sa paglaganap ng Coronavirus, kapag sinuway mo ang
itinakdang regulasyong sariling-Kuwarentin, maaari kang mahatulan ng class A misdemeanor na ang
kaparusahang multa ay hanggang $25,000, o pagkabilanggo ng hindi hihigit sa isang taon, o ang dalawang
kaparusahan ayon sa Batas ng Alaska 12.55.035 at
Alaska Statute 12.55.135. Route to AKCOVIDTravel@ak-prepared.com

PIRMA:____________________________________________PETSA __________________________

