Religious Gatherings & Protests
Are there restrictions on outdoor
gatherings / services?
No, as long as physical distancing guidelines
can be met.
Are there still size restrictions for indoor
services?
Yes, indoor church services are still under the
Health Officer Order issued May 26, which
requires that in-person attendance at a
religious institution is limited to 25 percent of
the facility’s capacity or 100 individuals,
whichever is lower. Everyone must wear a
face covering and maintain six feet of
distance from others in attendance if they are
not members of your own household.

Are temperature checks required for
outdoor religious gatherings?
Not at this time. Anyone who is feeling ill
should stay home.
Are temperature checks required for
indoor religious gatherings?
Not at this time, but some institutions may
implement symptom checks, including
checking attendee’s temperature before
admitting them into the facility.
Are masks required for outdoor
gatherings?
Yes. Face coverings must be worn anytime
individuals leave their home.

Mga Pagtitipon na Panrelihiyon & Mga
Protesta
Mayroon bang mga paghihigpit sa mga
panlabas na pagtitipon / serbisyo?
Hindi, hangga't maaaring matugunan ang
mga patnubay sa pisikal na distancing.
Mayroon pa rin bang mga paghihigpit sa
laki ng mga panloob na serbisyo?
Oo, ang mga panloob na serbisyo sa
simbahan ay nasa ilalim pa rin ng Health
Officer Order na inilabas noong Mayo 26, na
nangangailangan na ang personal na
pagdalo sa isang institusyong panrelihiyon ay
limitado sa 25 porsiyento ng kapasidad ng
pasilidad o 100 indibidwal, alinman ang mas
mababa. Ang bawat tao'y dapat magsuot ng
pantakip sa mukha na at mapanatili ang anim
na talampakan mula sa mga ibang dadalo
kung hindi sila mga miyembro ng iyong
sariling sambahayan.
Kailangan ba ang mga pag-tsek sa
temperatura para sa panlabas na
panrelihiyon na pagtitipon?
Hindi sa panahon na ito. Dapat manatili sa
bahay ang sinumang may sakit.
Kailangan ba ang mga pag-tsek sa
temperatura para sa panloob na
panrelihiyon na pagtitipon?
Hindi sa panahon na ito, ngunit maaaring
ipatupad ng ilang mga institusyon ang mga
pag-tsetsek sa sintomas, kabilang ang pagtsetsek sa temperatura ng dadalo bago
makapasok sila sa pasilidad.
Kailangan ba ang mga mask para sa
panlabas na pagtitipon?
Oo. Dapat isuot ang mga pantakip sa mukha
sa anumang oras na ang mga indibidwal ay
umaalis sa kanilang bahay.

