COVID-19 iti Estado ti Hawaii
Panagiwaras iti PPE
a Programa
Agorder kadagiti LIBRE a suplay ti Personal Protective Equipment
(PPE) a sidadaan iti https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/
SINNO TI Kualipikado? Dagiti Pagtaengan a Pasilidad, Dagiti Provider iti Serbisio ken
Organisasion
• Dagiti Pasilidad ti Taripato ti Nataengan – Amin a pasilidad a mangipapaay iti taripato iti pagtaengan para
kadagiti Nataengan- kas pangarigan dagiti balay a pagtaengan a pangtaripatoan iti nataengan, dagiti
pagtaengan a pagtaripatoan ti agampon a pamilia, ken maasistaran a panagbiag
• Dagiti Saan a Pangganansia – Dagiti saan a pangganansia a serbisio iti publiko a sumangsango iti publiko:
o Tier 1: Dagiti bodega ti makan ken panagiwaras iti makan; dagiti pagkamangan dagiti awan balayna,
pagkamangan dagiti Baldado a Beterano, pagkamangan dagiti Agtutubo
o Tier 2: Salun-at ti panunot ken panagabuso iti substansia; Dagiti Pasilidad ti Espesial a Panagagas
• Dagiti dadduma nga umawat ket kaibilangan dagiti eskuelaan, ospital, independiente a provider iti
serbisio a medikal, dentista, laboratorio ken terapista
• Dagiti Babassit a Negosio a Sumangsango iti Publiko nga addaan iti average a nababbaba ngem 100 nga
agtartrabaho nga empleado sakbay ti quarantine- Dagiti ahensia ti taripato iti pagtaengan; Dagiti ahensia
ti taripato iti salun-at iti pagtaengan, ken Dagiti ahensia ti panangimaton iti kaso, daiti Tingi a
Paggatangan; Dagiti restawran, Akomodasion ken dagiti kompania ti Bassit a Pabrika.
IKABILMO TI ORDERMO: Umaw-awaten iti panagrehistro ken order ti Hawai'i Emergency Management
Agency (HI-EMA), nga isu ti mangwanwanawan iti panagorder ken panagibunong kadagiti suplay ti PPE iti entero
nga estado.
•
•
•
•

Agrehistro online iti: https://hawaii-medical-alliance.myshopify.com/
Kompletoen ti umuna a surbey ken dagiti dadduma a makalikagum tapno maberipika ti kwalipikasionmo.
Masapul a mangipaay iti Lisensia iti DOH/ DHS wenno Numero ti Lisensia iti PVL; wenno Para iti Pribado a
Negosio: Ikabilmo ti Numerom iti GET; Dagiti Saan a Pangganansia: Ikabilmo ti Numerom iti EIN
Ited ti bilang dagiti empleadom (iramanmo dagiti part time, wenno dagiti saan a masueldoan a miembro ti
sangakabbalayan a tumultulong iti taripato) ken ti bilang dagiti kliente (residente) a nalisensiaan para iti
pasilidadmo

Agrehistro ITAN ken ikabilmon ti ordermo bayat nga adda
pay dagiti suplay!
Agbasa ti ad-adu pay

Naaramid a posible ti proyekto babaen iti Lehislatura ti Estado ti Hawaii babaen iti Linteg 9 tapno gumatang ken
mangiwaras kadagiti libre a Personal Protective Equipment kadagiti partikular a tattao tapno makatulong kadakuada iti
panangmentenar kadagiti kritikal a pasilidad ken negosioda bayat ti emergency ti COVID

Kalpasan a Makumpleto ti Online a Panagrehistrom:
Awagannaka ti Hi-EMA tapno amoen ti ordermo a suplay. Makaawatka iti para iti agarup 90 nga aldaw a rukod
dagiti suplay a maur-uray ti kaaddana. Dagiti order a PPE ken maipatulod iti address ti negosiom kairamanan
dagiti kabangibang nga isla. Iti agdama, ti mapatta-patta a pannakaitulod ket agarup Oktubre/Nobiembre.
Kabayatanna, mabalinmo ti agkiddaw kadagiti limitado a pang-emerhensia a suplay nga agdama a sidadaan
babaen iti Ahensia ti Hawaii iti Panangimaton iti Salun-at, wenno mabalinmo ti gumatang wenno agorder a
direkta babaen kadagiti pribado nga agibunbunong (kitaen ti Kalakip A – Dagiti Pagtaudan ti PPE)
Dagiti Mairekomenda a Suplay ti PPE para kadagiti Pagtaengan a Residensial/Agampon a Pamilia/Grupo
(Ti kantidad ket maibasar iti bilang dagiti empleado ken kliente a maserserbian)
Masapul ti PPE no Adda ti Covid
•
•
•
•
•
•

Surgical Mask para iti Provider-taripato bayat ti direkta a
panagtaripato
Lupot a mask para iti Residente nga Addaan Covid (nu
maibturan)
Plastik a Pangprotektar iti Rupa wenno Suot a Pangprotektar iti
Mata (Goggles)
Ibebelleng ti Gown nga Atiddog ti Manggasna
Dagiti Disposabol a Guantes
Dagiti sanitizer

PPE a para iti Inaldaw a
Panagusar (Awan ti Covid)
• Surgical Mask para iti
Provider-taripato
• Cloth Mask para iti
Residente
• Dagiti Disposabol a
Guantes
• Dagiti sanitizer

N95 Mask nga addaan kadagiti Pangprotektar iti Rupa (nasesita laeng nu
agpa-nebulizer, agdalus wenno agpasusop iti trach) *Dagiti N95 mask
ket nasken a maisukat nga umuna sakbay nga orderen
Opsional: Dagiti Botas a Sapatos ket mabalin nga orderen kabayatan nga adda pay ti suplay. Mairekomenda
nga usaren dagiti napateg a trabahador iti ruar ken dagiti bisita.
*Panangpadas a Panagisukat iti N95/ Sanayen ti Tagasanay: maidawat nga ag-email iti hiN95fit@gmail.com: iraman dagiti
kasapulan, panag-iskediul, kiddaw para iti panangpadas a panagisukat, koordinasion.

Masapul ti Ad-adu Pay nga Impormasion: Makiuman iti Hawaii
Emergency Management Agency (HI-EMA) iti ESF7.hiema@hawaii.gov
Daytoy libre a Programa ti Estado a Panagibunong iti PPE ken nairanta nga usaren ti agkiddaw a partido para iti panggep a
panangsuporta kadagiti maitutop a pasilidad ken negosio. Saan daytoy nga ilako manen. Siasinoman nga ingagara nga agulbod
kadagiti kasapulanda, agurnong, wenno agilako manen iti PPE a naala babaen iti daytoy a programa ket madusa babaen kadagiti
linteg ti Estado ti Hawaii.

Naaramid a posible ti proyekto babaen iti Lehislatura ti Estado ti Hawaii babaen iti Linteg 9 tapno gumatang ken
mangiwaras kadagiti libre a Personal Protective Equipment kadagiti partikular a tattao tapno makatulong kadakuada iti
panangmentenar kadagiti kritikal a pasilidad ken negosioda bayat ti emergency ti COVID

