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PAUNA NGA SARITA

pinagraira ti COVID-19 a kas maysa nga
pandemya ket nangitunda iti World Health
Organization nga agideklara iti World Health
Emergency. Iti Department of the Interior and Local
Government, babaen ken Secretary Eduardo M.
Año ket inallukoy na amin nga Lokal nga Gobyerno
(LGUs) nga agsagsagana ken aramiden da amin nga
klase ti tignay tapno malappedan ti panagwaras
iti nasao a sakit. Pinasingkedan pay daytoy iti
Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious
Diseases ket binukel na iti pannakabael iti gobyerno
nasyonal, panangidaulo dagiti lokal nga gobyerno
ken panangisentro kadagiti aramid kadagiti tattao iti panangsaranget da iti pangta ti
COVID-19. Kas iti kinapudno da iti mandato da nga masigurado ti salun-at ken seguridad
dagiti tattao, dagiti naduma-duma nga lokal nga gobyerno ket sangsangkamaysa nga
nagkikinnamayet kakinnibin da iti saba-sabali nga ahensiya ti gobyerno ken agkakapateg
nga sektor iti pinangisayangkat dagiti tignay ken epektibo a wagas tapno mapaksiat ti
COVID-19 ken malappedan ti nakaro nga panagwaras iti nasao nga sakit iti bukod da nga
ili. Dagiti lokal nga gobyerno ket naalibtak nga naggaraw a nangsango kadagiti parikut
nga intunda daytoy nga pandemya ken dagiti kaadwan ket nakabukel ti bukod da nga
naidumduma a istratehiya tapno masalwadan da dagiti tattao.
Bigbigen tayo ngarud dagiti naisangsangayan nga inaramid dagiti lokal nga gobyerno
kabayatan ti daytoy sangsanguen a krisis iti pagilian tayo. Ti DILG Rehiyon 1 ket kayat na
nga ipasindayag ti kinasikap dagiti lokal nga gobyerno nga nangisayangkat ti naidumduma
ken kabaruan nga programa, proyekto ken aktibidades. Namnamaen mi ngarud nga amin
nga naaramid ket mapatalinaed ken agbalin nga pagwadan ti sabali nga lokal nga gobyerno
nga mangsangsango ti kapada nga sitwasyon.
Daytoy nga kadagupan ti agkakalaing nga aramid ket maysa nga pammigbig ti amin nga
lokal nga gobyerno iti rehiyon nga isu da ti nangidaulo iti panangsaranget ti epekto ti
COVID-19 nga krisis. Aggaraw tayo ngarud nga sangsangkamaysa tapno umapay ti
pannakaimbag ken agballaigi tayo iti karit nga iyetnag daytoy nga pandemya.

JAMES F. FADRILAN, CESO III
Regional Director
Department of the Interior and Local Government Region I
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LGU: Banna, Ilocos Norte
Banna-nihan ti panawen iti Enhanced
Community Quarantine (ECQ): Panangpabileg
kadagiti Civil Society Organizations

Iti ili ti Banna, Ilocos Norte ket nangisayangkat ti nainget nga kampanya nga

naawagan ti “Banna-nihan” iti pannakaimplementar iti Enhanced Community
Quarantine (ECQ) nga nangitunda ti pannakikammayet kadagiti Civil Society
Organizations (CSO) iti kada barangay tapno mangipakaammo, mangbalakad
ken mangisakit kadagiti kalugaran da tapno agtalinaed da laeng ti uneg ti
pagtaengan da kabayatan ti pannakairusuat ti ECQ.

NAKALADAWAN: Dagiti kameng ti CSOs nga
mangbanbantay kadagitay aglabsing ti pagannurotan
ti ECQ

Dagiti naduma-duma nga CSO ket nagkikinnammayet babaen ti maysa nga
katulagan tapno tumulong iti lokal nga gobyerno ti Banna sipud ta agkurkurang
ti tao nga mangaramid kadagitoy nga ubra.
Dagitoy nga CSO a kas iti Guardians Brotherhood, Inc., Samahang Ilokano
Fraternity ken Kabalikat Civicom ket haan laeng nga agbantay kadagiti aglabsing
iti pagallagadan ti ECQ ngem isuda payen iti ibaon dagiti residente no adda
ipagatang da nga kasapulan da iti balbalay da.
Gapu iti panangtulong dagiti nasao nga CSOs iti lokal nga gobyerno ket mataming
nga pada-pada dagiti nasken a kasapulan dagiti kada barangay kabayatan ti
pannakapaitungpal ti ECQ.
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LGU: Candon City , Ilocos Sur
Programa nga Agkasapulan a Candonians Tulungan (ACT)

Gapu

iti mapatta-patta nga nakaro
nga epekto ti COVID-19 kas maysa nga
pandemya iti ili ti Candon City, Ilocos
Sur, nangiyetnag ti lokal nga gobyerno
iti programa “Agkasapulan a Candonians
Tulungan (ACT)” para kadagiti nakaro nga
naapektaran nga kailian da.
Daytoy nga programa ket kayat na nga
biagen tay makunkuna nga “BAYANIHAN”
iti tiempo daytoy a pandemya babaen
ti panang-allukoy iti boluntaryo nga
partisipasyon ti maysa nga tao, babbalay
ken organisasyon tapno mangipaay ti
tulong aglalo kadagiti agkasapulan unay
nga kabarangayan da.
Maysa pay daytoy nga wagas ti
panangnayon ti suporta ti nasyonal nga
gobyerno babaen ti Social Amelioration
Programs iti naduma-duma nga ahensiya
ti gobyerno, aggapu iti siudad ken iti kada
barangay.
Layon pay iti nasao nga programa nga
maikkan ti apagbiit nga tulong dagiti
napili nga pamilya nga kas iti relief
goods, grocery items ken dadduma pay
nga kasapulan aginggana nga maikkat ti
pannakairusuat ti Enhanced Community
Quarantine.
Ti ACT nga programa ket insigida nga
inyetnag ti Sangguniang Panglungsod
ti nasao nga siudad nga idauluan ni
Vice Mayor Kristelle Singson babaen ti
Resolution Bilang 33-2020.

Ti adopter wenno tay makunkuna nga
agampon kas nailanad idiay resolusyon
ket siasinoman nga indibidwal, balay
wenno organisasyon nga boluntaryo
wenno disnudo nga mangted suporta
ken namnama para ti mapili na nga
amponen ken paayan na daytoy iti food
packages, grocery items ken dadduma
pay nga kasapulan da ti unos iti 15 nga
aldaw wenno nasursurok pay depende
diay pagayatan iti agampon.
Iti adoptee wenno tay makunkuna
nga maampon ket nailanad met idiay
resolusyon nga siasinoman nga pamilya
nga nakaro nga naapektaran ti kabibiag
da gapu iti daytoy nga pandemya wenno
dagitay nababa iti pagsapulan na wenno
dagiti haan pay nga nakaraman iti anya
man nga Social Amelioration Programs
ti nasyonal nga gobyerno kas iti DSWD,
DOLE, DA ken DTI.

BENNEG TI PANANGIDAULO

LGU: Pinili, Ilocos Norte
Karit ti Panagtalinaed iti Balay

Ti

Opisina iti Turismo ken
Sanggunian Kabataan (SK)
iti ili ti Pinili, Ilocos Norte ket
nangisayangkat
ti
pasalip
kabayatan nga agtalinaed iti
pagtaengan nga mangipakita ti
naduma-duma nga aktibidades
a kas iti panagusar ti TIKTOK,
panangirekord iti bidyo nga
agpasyar iti uneg ti balay babaen
ti social media, panangala iti
ladawan iti kapintasan nga
parte iti balay, panagsurat ti
artikulo, panagputar ti daniw
ken panagsurat ti istorya, tapno
maguyugoy dagiti agindeg nga
agtalinaed laeng iti balbalay
da kalaksidan nga malapdan
iti panagwaras ti COVID-19
kabayatan nga maawan ti
pannakadukot da ken tapno
rumwar iti kinalaing da.

Ti nasao a pasalip ket para laeng ti agnaed ti Pinili, Ilocos Norte ken kasapulan
nga amin nga aktibidades ket naaramid iti uneg ti pagtaengan a kas mangipakita
nga adayo da iti peggad ken komportable da nga adda laeng iti balbalay
da. Iti kadarato nga entry ket masapul nga maipablaak diay naikeddeng nga
Facebook Page ti lokal nga gobyerno iti Pinili nga adda maikabil nga hashtag
#PinilenoDisiplinado. Iti entry nga kaaduan ti maikkan ti sinan-puso iti TIKTOK
post da ket isu iti mangabak. Kabayatan iti pannakaiyetnag iti nasao nga
pasalip, naruay met iti nakipagpartisipar iti inaldaw. Dagiti nangabak iti pasalip
ket naikkan iti cellphone load ken groserya.
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LGU: Bauang, La Union
COVID-19 Code ti Bauang, La Union

Iti ili ti Bauang, La Union babaen ti Sangguniang

Bayan ket nangiyetnag ti Ordinansa Bilang 35
serye ti 2020 nga naidauluan, “Prescribing Safety
and Health Regulations in the Municipality of
Bauang and Requiring Employers, Heads and
Leaders to Ensure Protection of Their Employees,
Students and the Community Against Infection,
Contamination or Spread of Infectious Diseases
Such as the Corona Virus (COVID-19) and
Prohibiting Discrimination Against a Person
Infected, Probable or Suspected Due to the
COVID-19 Virus Including Public and Private
Doctors, Nurses, Health Workers, Emergency
Personnel and Volunteers, Service Workers
Who Are Assigned to Hospitals or Other
Centers Where These Persons are Being
Treated, As Well as Other Acts That Will Violate
the Enhanced Community Quarantine and
Imposing the Appropriate Penalties Therein,
Herein Otherwise Known as the COVID-19
CODE OF THE MUNICIPALITY OF BAUANG.”
(Mangitunda ti Seguridad ken Pagannurutan
ti Salun-at iti ili ti Bauang ken mang-obliga
kadagiti
agpatpatrabaho,
mangidaulo
ken
mangipangulo
tapno
masigurado
ti
pannakasalaknib
dagiti
empleyado,
estudyante ken komunidad laban ti impeksyon,
pannakakontamina wenno panagwaras iti
nakabutbuteng nga sakit nga kas iti COVID-19
ken panangiparit ti diskriminasyon maikontra
iti naaddaan iti sakit, posible ken masuspetsa
nga adda COVID-19 pakaraman ti publiko
wenno pribado nga doktor, nars, agtrabtrabo
ti sector ti salun-at ken boluntirs, mangipapaay
ti serbisyo ti balay pagagasan ken dadduma
pay nga establisimiento nga mangtamtaming

iti masakit, karamanan dagiti aramid nga
manglabsing iti ECQ ken maiyetnag iti nasisita
nga pannusa, daytoy ket maawagan nga
COVID-19 CODE ti munisipalidad iti Bauang.”
Ti nasao nga ordinansa ket naaprobaran
babaen iti panangidaulo ni Mayor Menchie
C. Lomboy-De Guzman idi Abril 17, 2020.
Naaramid ti asembliya idi Abril 15 - 16, 2020
no sadino nga amin nga Sangguniang Bayan
karaman ti Sekretaryo da ket napanan da iti
kada barangay iti Bauang tapno pakaammuan
da dagiti maseknan nga opisyales ken
dadduma pay nga agindeg panggep diay
linaon ti pagannurutan nga impaganetget ti
Mayor a kas maysa nga prayoridad. Babaen
daytoy nga legal nga addang, iti ili ti Bauang
ket nangipakita ti napalaus nga gagar na nga
mangparmek iti COVID-19 ket manamnama
nga maikkatan iti nakaro nga epekto na iti
komunidad.
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LGU: Bayambang, Pangasinan
Medikal ken Dental nga Tele-konsultasyon

Dagiti tattao nga addaan problema iti salun-at da

ket mapapati nga nangatngato ti risgo nga maakaran
ken maimpektaran iti COVID-19. Gapu iti daytoy,
ti Rural Health Unit ti Bayambang, Pangasinan
ket nangisayangkat iti Medikal ken Dental TeleKonsultasyon kabayatan iti pannakayetnag iti
Enhanced Community Quarantine para kadagiti
Bayambangueños nga addaan ti medikal nga
pakaseknan ken kadagiti haan nga makaruar iti
pagtaengan da tapno gumatang ti agas.
Kalaksidan iti panagtawag ken panag-text, ni Dr. Paz F. Vallo, Dr. Adrienne A. Estrada ken
ti RHU ket inaramat da iti social media tapno makaited iti libre nga medikal, maternal ken
dental nga konsultasyon kadagiti umili. Kalpasan ti panangtaming kadagiti masakit, dagiti
doktor ket mangted iti kasapulan nga agas para kadagiti pasyente nga naibalakad kadagiti
maseknan nga Barangay Health Workers. Para kadagiti pasyente nga maiparit nga rumwar,
dagiti agtrabtrabaho iti RHU iti mapan mangitulod iti agas diay balbalay da.
Dagiti Bayambangueños ket mabalin da nga ipatulod dagiti pakaseknan medikal da diay
Facebook Page iti Rural Health Unit of Bayambang wenno iti Rural Health Unit II – Bayambang
manipud Lunes agingga iti Biyernes oras iti alas-otso iti bigat agingga iti alas-singko iti
malem.
Kalaksidan iti panangtaming ti medikal nga kondisyon dagiti tattao, dagiti frontliners iti
ili ti Bayambang ket impasigurado da nga iti salun-at dagiti residente ket maibilang nga
prayoridad aglalo iti kastoy nga tiempo. Babaen daytoy, mapapati nga napalag-anan dagiti
agnaed aglalo dagiti addaan medikal nga pakaseknan nga rumwar iti pagtaengan da tapno
laeng gumatang iti agas. Gapu iti daytoy, malapdan iti posible nga pannakaakar da haan
laeng iti COVID-19 karaman payen iti sabali nga posible nga sakit.

Nagadawan: Bayambang Public Information Office (BPIO)
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LGU: Bantay, Ilocos Sur
Iti

Panagbuggo iti Ima tapno
COVID-19 ket Maparmek

Rural Health Unit ti Bantay,
Ilocos Sur ket insayangkat na
ti “Panagbuggo iti Ima Tapno
COVID-19
ket
Maparmek”
(Handwashing Hour in the LGU)
idi Marso 30, 2020 a kas resulta ti
pinagtataripnong iti Liga ng mga
Barangay iti nasao nga ili.
Iti nasao nga programa ket
mangilayon ti usto nga panagbuggo
ti ima iti kada dua (2) nga oras. Ti
gobyerno lokal iti Bantay ket inusar
na ti Public Address System (PAS)
da nga agalarma ket pasarunuan

met ti tunggal barangay nga adda
PAS na wenno dagitay kampana ti
kapilya da tapnu mapalagipan dagiti
bumarangay nga agbuggo ti im-ima
da.
Babaen kadaytoy nga kapanunotan,
ti LGU ket mangnamnama nga iti
panagbuggo ti ima ket agbalin
to nga kadawyan nga aramid ken
maibilang nga parte iti nasalun-at
nga panagbiag dagiti umili.

BENNEG TI SALUN-AT

LGU: Tagudin, Ilocos Sur
Corona Busters: Panangsaranget ti COVID-19
babaen iti Panagdisimpektar ti Komunidad

Tapno

malapdan ti panagraira iti
kaso ti COVID-19 iti ili ti Tagudin,
Ilocos Sur, ni Mayor Roque S. Versoza,
Jr. ket nangiyetnag ti pannakabigbig
iti COVID-19 Busters manipud sabasabali nga barangay. Naarmasan ti
knapsack sprayer ken facemasks,
dagiti boluntaryo nga umili ken
opisyales iti barangay ket napanagan
kas “Corona Busters” ket isuda iti
mangwisik ken mangdisimpektar
kadagiti amin nga barangay tapno

masigurado nga maparmek iti virus.
Dagiti Corona Busters ket kadarato
nga bumisita kadagiti balbalay tapno
idisimpektar da iti aglawlaw ken maikkat
dagiti posible nga pagapunan dagiti
virus ken dadduma pay nga mikrobyo
a mangted ti sakit. Kabayatan nga araramiden da dagitoy, aktibo da pay nga
agiwarwaragawag ti umno nga wagas
ti panagdaldalus. Nagiwaras da pay
iti alkohol kas pagpatay iti mikrobyo
kadagiti uneg iti balbalay.
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LGU: Provincial Goverment of La Union
Gobyerno Probinsyal iti La Union Nanglukat ti Disinfection
Water Generating Facility Kabayatan ti Pangta ti COVID-19

Naadaw dagiti ladawan iti launion.gov.ph

Ti

gobyerno probinsyal ti La Union
ket linukatan na iti Disinfection Water
Generating Facility na idi Marso 24,
2020
diay
Mabanag
Compound,
Siudad ti San Fernando, La Union.
Babaen ti panangaramat ti teknolohiya
manipud Japan, ti nasao nga pasilidad
ket makapartuat iti 40,000 nga litro iti
disinfectant solution iti inaldaw no sadino
ket mausar dagitoy para iti disimpeksyon
kadagiti balay pagagasan, checkpoints
ken naduma-duma nga opisina ti
Gobyerno Probinsyal iti La Union.

Dagiti balbalay ken pribado nga
establisimiento ket karaman met nga
maikkan iti nasao nga disinfectant
solution tapno sapasap iti pannakadalus
dagiti establisimiento iti probinsya.
Daytoy nga teknolohiya ket nangipaay
ti dakkel nga pagsayaatan ken tulong
para iti gobyerno probinsyal para iti
kasapulan nga tignay tapno malapdan iti
panagnaed ti virus kadagitay kritikal nga
lugar no sadinno ket adu nga tattao iti
maapektaran.
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LGU: Dagupan City, Pangasinan
Napudot Nga Makan Maiwaras Kadagiti Umili Babaen
Ti Panagusar Ti Lugan

Kas

sentro iti komersiyo iti Pangasinan,
iti Siudad ti Dagupan ket nakaro nga
naapektaran kabayatan iti pannakairusuat
ti
Enhanced
Community
Quarantine
gapuanan ta napasardeng iti operasyon
dagiti establisimiento iti nadumaduma nga
negosyo. Adu nga trabahador iti naawanan
ti pamastrekan ket gapu iti daytoy, haan dan
nga maited iti kangrunaan nga kasapulan iti
pamilya da a kas koma iti inaldaw nga taraon
da.
Kas
panangnayon
ti
madama
nga
panagiwarasan iti relief goods, iti Siudad ti
Dagupan ket insayangkat na iti “Napudot
nga Makan Maiwaras Kadagiti Umili Babaen
ti Panagusar ti Lugan” (Hot Meals on Wheels).
Daytoy nga programa ket idiaya na iti
panagpakan kadagiti tallo-pulo ket maysa (31)
nga barangay nga nakaro nga naapektaran iti
panagsardeng iti komersiyo nga intunda iti
COVID-19 nga pandemya.
Dagiti residente ket mainpormaran babaen
iti City Nutrition Office para iti nailanad nga
batang iti panagwarasan iti makan babaen ti
tulong dagiti Barangay Health Workers. Amin
nga residente ket kasapulan nga nakasuot iti

facemask nu mapan da alaen diay kanen da. Tapno masigurado iti social distancing, maysa
laeng nga miyembro iti pamilya kada balay ti masapul nga mapan mangala kadagiti makan
ken masapul nga adda madadaan nga pagyanan nga itugot da tapno mapalubosan da nga
umawat iti rasyon nga makan.
Kalpasan ti makabulan nga pannakayetnag na iti programa, agarup 14,000 nga makanen iti
naited para iti 2,258 nga kabalbalayan iti intero a siudad.

Dagiti ladawan naadaw iti Dagupan City Facebook page
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LGU: Nueva Era, Ilocos Norte
Iti

Libre Nga Tinapay Maisagut Kadagiti
Frontliners Ken Komunidad

ili ti Nueva Era ket maysa nga
3rd Income Class Municipality nga
masarakan iti akin bagatan nga dumaya
ti Ilocos Norte.Kaaduan nga agnanaed
iti daytoy nga lugar ket dagiti katutubo
nga Tinguian ken Itneg.

Maysa nga grupo ti katutubo nga
Tinguian nga agnanaed diay Barangay
Sto. Niño iti agar-aramid iti libre nga
tinapay para iti komunidad kabayatan iti
pannakairusuat ti Enhanced Community
Quarantine.
Ni Mayor Aldrin Garvida ken iti asawa na,
ni Bise Mayor Carolyn, ket indauluan da
daytoy nga programa ken napanunotan
da nga agipatakder iti panaderya tapno
haanen nga marigatan dagiti kailian
da nga agbiyahe pay iti adayo tapno
makagatang laeng iti tinapay.
Ni Jondie Bayudan, Kapitan ti Brgy.
Sto. Niño, Nueva Era ken maysa nga
panadero, ket kinunana nga bukod nga
kwarta ti pamilya Garvida ti inaramat

Nakaladawan: Ni Kapitan Bayudan ken dagiti kakaduana ket agriing
nga nasapa tapno makaaramid da ti tinapay para kadagiti frontliners

da nga nangpatakder iti nasao nga panaderya nga
masarakan iti asideg ti Eco-Tourism Natural Park
iti Nueva Era. Kas nasao ni Bayudan, kadua na ti
dua nga nagboluntaryo nga kabarangayan na ket
makausar da iti dua (2) nga sako ti arina iti inaldaw
para ti pandesal ken sabali pay nga tinapay.
Masapa da nga agriing iti bigat tapno masigurado
da nga maaddaan dagiti frontliners iti napudot nga
tinapay ken kape kabayatan ti inda panagbantay iti
border checkpoints. Dagiti dadduma nga tinapay ket
maipatulod met kadagiti balbalay tapno maaddaan
da iti kalutluto nga tinapay kadagiti pagtaengan da.

Nakaladawan: Maisagut kadagiti frontliners nga agbanbantay kadagitay checkpoints ti napudot nga tinapay

BENNEG TI TARAON KEN DADDUMA PAY

LGU: Magsingal, Ilocos Sur
Paglutuan Dagiti Bumarangay

Iti

Tapno maaddaan iti kanen dagiti
tattao iti barangay ken masigurado
nga nasustansya ti maited nga makan,
napanunotan iti lokal nga gobyerno
iti pannakairusuat ti paglutuan dagiti
bumarangay (community kitchen).
Daytoy payen iti wagas da tapno
masuportaran ken matulungan dagiti
mannalon ken mangngalap iti ili nga
mailako dagiti produkto da. Maikkan
ti pondo ti kada barangay nga isu ti
aramaten da nga paggatang kadagiti
mailuto. Tunggal barangay ket
maminduwa ti kada aldaw nga agited
iti makan kadagiti residente. Mabalin
pay nga dagiti residente iti mapan
mangala iti kanen da ngem kasapulan
nga agitugot da iti pagyanan na.

ili ti Magsingal, Ilocos Sur ket
nangipatakder iti paglutuan dagiti
bumarangay (community kitchen) nga
mangipaay iti makan para kadagiti kailian
da kabayatan iti pannakaitungpal ti
Enhanced Community Quarantine (ECQ).
Kalpasan nga nayetnag iti ECQ, maysa
kadagiti pakaseknan dagiti umili ket
no kasano nga mataginayon nga adda
dagiti kasapulan da nangruna dagiti
pang-inaldaw da. Dagiti naibunong
nga relief goods ket makuna laeng nga
temporaryo nga solusyon ken mausar
laeng iti sumagmamano nga aldaw.
Agapaman nga awan ton iti maited nga
relief goods, masigurado nga addan
to dagiti residente nga aglibas wenno
aglabsing iti ECQ tapno mapan da
agbirok ti kasapulan para iti pamilya
da aglalo dagiti marigrigat ti adda nga
panagbiag da.
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LGU: Burgos, Ilocos Norte
Gapu

Burgos Ilocos Norte: Sapasap Haan Nga Para
Iti Sumagmamano

iti nagraira nga COVID-19
nga pandemya adu
nga pamilya iti
naapektaran lalo dagiti makitegged
iti inaldaw tapno adda igatang da iti
kanen da. Makagapu daytoy, iti Lokal
nga Gobyerno iti Burgos, Ilocos Norte
ket nangipaay iti pinansyal nga tulong
kadagiti residente karamanan dagiti
ubbing. Aggatad iti lima gasut nga
pisos (Php 500.00) iti naited kadakuada
ket ti pamilya nga addaan siyam (9)
nga miyembro na ket madadaan nga
makaawat iti uppat nga ribu ken lima
gasut nga pisos (Php 4,500.00). Haan
met nga nairaman nga maikkan ti nasao
nga benepisyo dagiti nabotosan nga
opisyales ken dagiti mangidadaulo iti
naduma-duma nga ahensya iti LGU
Burgos tapno maited laengen kadagiti
ad-adda nga agkasapulan.

Adda pay inpaay iti LGU nga food packs para
kadagiti residente ken dagiti ubbing nga
agtawen iti tallo (3) ken agpangato ket nakaawat
iti dua (2) kilo iti bagas, dua (2) nga delata,
dua (2) nga pakete iti noodles ken dua (2) nga
pakete iti kape kalaksidan pay iti naawat da nga
tulong pinansyal.
Inrusuat pay iti LGU Burgos nga maliklikan
iti panagusar ti supot nga plastik para
kadagiti maiwaras nga relief goods babaen iti
panangguyugoy na kadagiti umili nga agitugot
iti bukod da nga sako wenno ecobags tunggal
mapan da awaten iti nasao nga food packs.
Gapu iti daytoy nga tignay, haan da laeng nga
makatulong nga mangsalwad iti aglawlaw
babaen iti haan nga panangaramat iti plastik
no di pay ketdi matulungan da pay iti lokal nga
gobyerno ta haan dan nga gumatang pay iti
plastik nga pangipanan da kadagitoy nga food
packs.

NAILADAWAN: Dagiti awaten ti maysa nga pamilya nga addaan iti 9 nga kameng na.

BENNEG TI TARAON KEN DADDUMA PAY

LGU: Sugpon, Ilocos Sur
Sistema Iti Panagpaw-It Iti Sugpon, Ilocos Sur

Adda

iti upland wenno kabanbantayan
nga paset iti Ilocos Sur iti ili iti Sugpon ket
agrikultura iti kangrunaan nga pagbibiagan
dagiti tattao. Gapu iti lokasyon na, limitado
laeng dagiti komersiyo ken naruay dagiti
establisimiento isu nga dagiti agindeg ket
mapmapan da kadagiti kabangibang nga ili
kas iti Tagudin, Ilocos Sur wenno iti Bangar, La
Union tapno aggatang iti taraon, kangrunaan
nga mausar iti inaldaw ken kasapulan nga
serbisyo kas iti panagibangko, pakaseknan
iti salun-at ken dadduma pay.
Kagapuanan ti agraraira nga Enhanced
Community Quarantine, nalimitaran iti
panagruar iti tattao tapno maliklikan iti
pannakaimpektar da iti COVID-19 ket tapno
adda latta dagiti kangrunaan nga kasapulan
dagiti umili, inrusuat da iti sistema iti
panagpaw-it. Nabayag daytoyen nga aramid
dagiti agkakabagyan weno agaammo iti
maysa nga komunidad aglalo no adayo da iti
merkado nga gumatangan dagiti kasapulan
da idi immuna pay nga panawen. Daytoy
nga tignay babaen dagiti Barangay Disaster
Risk Reduction and Management Council
(BDRRMC) iti nasao nga ili ket nakabuangay da
iti Food and Supply Teams nga pakabukelan
iti tallo (3) aginggana uppat (4) nga miyembro
nga pakairamanan iti drayber, dua (2) nga
akinkukua ti paggatangan wenno store ken
maysa nga katulungan da wenno opisyal iti
barangay. Daytoy nasao nga grupo ket isuda
iti agala iti nakalista nga paw-it kadagiti
akin-batang nga barangay ken gumatang
dagiti nakalista nga kasapulan iti kailian da.
Dagiti agmanmando iti Operations Center iti
checkpoints ket tumulong da met lang nga
agkolekta ken mangurnos kadagiti nasao
nga paw-it tapno nadardaras iti panaggatang
kadagiti kasapulan da.
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LGU: Provincial Government of Ilocos Norte
Rolling Store Iti Gobyerno Probinsyal Iti Ilocos Norte

Tapno maliklikan iti panagdudupodop
iti tattao iti tiendaan nga posible nga
pakaimpektaran iti COVID-19, ken kas

maysa nga pagannurutan iti Enhanced
Community

Quarantine,

inrusuat

iti

Gobyerno Probinsyal iti Ilocos Norte iti
Kadiwa Express. Maysa daytoy nga rolling
store a imatmatonan dagiti empleyado

iti Gobyerno Probinsyal nga agilako

Inaldaw nga bumisbisita iti nasao nga rolling

store iti naduma-duma nga ili ken siudad iti
Ilocos Norte. Mapakaammuan dagiti residente

iti akinbatang nga ili kadagiti presyo kadagiti
tagilako babaen iti social media account
iti Gobyerno Probinsyal. Dagiti opisyales

iti barangay met iti agkolekta iti listaan iti
magatang karamanan iti pagbayad da.

iti natnateng, prutas ken kangrunaan

Makita iti Gobyerno Probinsyal nga dakkel iti

nga sangapulo porsiyento (10%) nga

ta haan dan nga marigatan nga gumatang

nga

groserya

diskwento

iti

nga

adda

presyo

na

maidiaya

kumpara

kadagiti nakapwesto nga pagtagilakuan
iti tiendaan.

naited nga tulong daytoy nga tignay sipud

kadagiti pagkasapulan da nangruna iti inaldaw
nga taraon dagiti umili ken maiyadayo da pay
iti peggad nga maakaran iti nasao nga sakit.

NAILADAWAN: Isagsagana dagiti empleyado iti Gobyerno Probinsyal
dagiti tagilako para iti rolling store.
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LGU: Bani, Pangasinan
Bani, Pangasinan: Dagiti Babbai Iti Panawen Iti COVID-19

Dagiti

frontliners iti kangrunaan nga
maipasango iti peligro nga intunda iti
COVID-19 nga pandemya. Gapu daytoy,
kasapulan da met iti agusar ti protective
gears aglalo iti facemask tapno masalwadan
da iti bagi da nga maimpektaran iti nasao
nga sakit karaman dagiti pamilya ken tattao
nga asideg kadakuada. Gapu iti nangato
nga pagkasapulan iti facemask, kumirang iti
suplay daytoy.

Babaen ti tulong aggapu iti Technical
Education and Skills Development Authority
(TESDA) Tailoring Group, agarup sangapulo
ket walo (18) nga babbai nga taga Brgy. Ranao
ken Brgy. Centro Toma iti Bani, Pangasinan iti
naikkan iti pagsapulan nga isu iti panagdait
iti facemask para kadagiti frontliners. Tela
iti naaramat nga maidait tapno agbalin
nga facemask sipud ta mabalin daytoy nga
malabaan ken mausar nga mabayag no
maidilig iti disposable nga facemasks.

Iti Inter-Agency Task Force iti Bani, Pangasinan
ket ginatang na iti agarup lima ribo (5,000)
nga piraso iti facemask nga dinait dagiti nasao
nga grupo iti babbai nga naiwaras kadagiti
frontliners. Gapu iti daytoy nga programa,
haan laeng nga naikkan iti pagsapulan dagiti
umili kangrunaan dagiti babbai no di pay
ket dakkel met iti naitulong da iti ili ti Bani
iti panangsaranget da iti epekto iti COVID-19
nga pandemya.

BENNEG TI EKONOMIYA

LGU: Provincial Government of Ilocos Norte
Napabaro Nga Summer Employment Program Tapno
Maitultuloy Iti Pamastrekan Iti Panawen Iti COVID-19

Iti

Ilocos Norte Tourism Office
(INTO) ket inrusuat na iti napabaro
nga Summer Tourism Employment
Program tapno matulungan na dagiti
aginaldaw nga mangmangged,
impormal nga trabahador ken
freelancers iti gig industry nga
naapektaran gapu iti COVID-19 nga
pandemya.
Daytoy nga programa ket dati nga
maigan-gannuat para kadagiti
estudyante ken senior citizen nga
agbalin a tour guide. Iti napabaro
nga disenyo iti programa, adu dagiti
agngayangay manipud iti sektor iti
hospitality, travel, food, transport,
arts ken culture iti naawat iti INTO.
Maysa nga “work later” nga
katulagan iti pirmaan iti makaawat
iti tulong nga pinansyal babaen
iti Tourism Livelihood Continuity
Program nga no sadinno ket isubli
nanto iti nasao nga gatad babaen iti
inna panagtrabaho inton kalpasan iti
Enhanced Community Quarantine.
Tunggal makaawat ket maikkan iti
gatad nga pito nga ribo, lima nga
gasut ken uppat a pulo ket lima a
pisos (Php 7,545.00).
Agdagup nga sangaribu ken
sangagasut (1,100) nga trabaho
iti maidiaya babaen iti Tourism

Livelihood
Continuity
Program
karamanan dagiti agdadait tapno
adda dagiti mangaramid iti Personal
Protective Equipment (PPE) para kadagiti
frontliners. Dagitoy nga trabahador ket
nangrugi a kas boluntir ket kayat ida
nga tulungan iti Gobyerno Probinsyal
tapno maitultuloy da latta iti negosyo
da iti baet daytoy nga pandemya.
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LGU: Pinili, Ilocos Norte
Produkto Ti Umili, Gatangen Ti Ili

Gapu

iti didigra nga napasaran
dagiti mannalon gapu iti epidemya
ti COVID-19, napanunotan iti Lokal
nga Gobyerno iti Pinili, Ilocos
Norte ti maysa nga programa nga
naawagan iti, “Produkto Ti Umili,
Gatangen Ti Ili” nga makatulong iti
pannakailako kadagiti apit da.
Inaldaw nga gatangen ti lokal
nga gobyerno dagiti apit dagiti
mannalon a kas iti kamatis, otong,
kamotit, karabasa, taban, tarong,
mangga ken dadduma pay tapno
mailako da online babaen iti
Facebook page da. Dagiti listaan
dagiti mailako ken dagiti presyo da
ket inaldaw nga makita iti nasao nga
Facebook page ken dagiti order ket
maala kada alas-2 agpatingga iti
alas-3 iti malem. Dagiti magatang
ket libre nga maisangbay kadagiti

balbalay dagiti umili babaen kadagitay
lugan iti lokal nga gobyerno.
Babaen iti daytoy nga programa,
makagatang dagiti umili iti presko nga
nateng ken prutas nga haanen nga
masapul nga mapan da pay iti tiendaan
kalaksidan pay nga masigurado da nga
nasalun-at nga makan iti inda idasar iti
pamilya da.
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LGU: Lidlidda, Ilocos Sur
Sanib-Puwersa: Panagtitimpuyog Iti Panawen Iti
COVID-19

Inyetnag iti PNP Lidlidda a kas kameng

iti Municipal COVID-19 Task Force,
iti SANIB-PUWERSA kas maysa nga
istratehiya no sadinno ket napagtipon
ti tignay iti gobyerno lokal ti Lidlidda
karamanan dagiti barangay tapno
mabigbig iti Border Quaratine Control
Points (BQCP) iti tunggal barangay.
Naammuan nga daytoy ket maysa nga
epektibo nga wagas ti ili iti Lidlidda nga
karit nga pananglapped iti COVID-19
basar iti lokasyon na ken limitado nga
pondo.
Dagiti opisyales iti barangay (nabutosan
ken nadutukan) ket isuda iti agbantay
kadagiti BQCP iti uneg iti 24-oras iti
kada lawas. Tumulong da iti nainget
nga pannakaimplementar iti home
quarantine, pannakaiparit iti panaginom
ti arak, pananglapped iti panagruwar ti
tattao ken panangpatalinaed ti urnos
ken kappia babaen iti panangbayabay
ti pulisya. Daytoy nga istratehiya ket
napaneknekan nga dakkel ti naitulong
na nga mangpaadu iti puwersa ti
mangpatalinaed iti linak ken talna iti
barangay kalaksidan dagiti kameng
iti PNP, BFP ken MDRRM Emergency
Responders nga agserserbi a kas
frontliners.
Tapno mapatalinaed iti daytoy nga
aramid, iti LGU ket nangted iti naruay

nga gated nga igatang iti makan dagiti
agbanbantay iti BQCP. Nainayon pay
ditoy dagiti naited nga donasyon (makan
ken pinansyal) aggapu kadagiti umili
nga naayat nga tumulong. Daytoy nga
panagkikinnammayet iti komunidad ket
nangitunda iti kanayonan nga pigsa tapno
mapatalinaed iti nasao nga istratehiya nga
nangiparikna iti panagkaykaysa iti nagbaetan
iti frontliners ken homeliners kabayatan iti
daytoy nga pandemya.
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LGU: Provincial Government of La Union
Kanayonan Nga Nurses Nakastrek Iti Trabaho Iti
Panawen Ti COVID-19

Naadaw dagiti ladawan iti launion.gov.ph

Dagiti doktor, nurse ken dadduma pay
nga adda iti benneg ti salun-at ket isuda
iti kangrunaan nga mangsaranget iti
panangparmek ti COVID-19. Dagiti
healthcare workers aglalo kadagiti
nurses ket isuda iti mangtaripato ken
mangtaming kadagiti naaddaan ti

nasao nga sakit. Gapuanan iti daytoy,
kasapulan da met iti dumalan ti
quarantine tapno haan nga agwaras ti
sakit no posible man nga naakaran da
ket isu met iti puon nga makissayan
dagiti nurses nga agtrabaho kadagiti
hospital. Tapno maikkan iti solusyon
daytoy nga parikut, sangapulo (10)
nga Project-Based Nurses ti naikkan
iti trabaho nga nangrugi idi Abril 7,
2020 diay Naguilian District Hospital.
Daytoy nasao nga programa ket ilayon
na nga tulungan ti makurkurangan nga
tao iti Nursing Service Department iti
probinsya agsipud ta sangapulo ket
lima (15) nga empleyado iti agdama
nga adda iti home quarantine.
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LGU: Dagupan City, Pangasinan
Ti

Libre Nga Sakay Para Kadagiti Frontliners

pannakasuspende ti pampubliko
nga pagluganan kabayatan iti
Enhanced Community Quarantine ket
marigatan dagiti frontliners ti siudad
iti iseserrek da kadagiti pagtrabahuan
da. Babaen iti pannakinnamayet ti
siudad ti Dagupan City, Pangasinan
iti Land Transportation Office –
Region 1, naikkan ti libre nga sakay
dagiti frontliners kagiti naituding nga
boundary checkpoints. Dagiti health
workers nga agtrabtrabaho iti pribado
ken publiko nga ospital karaman pay
dagiti empleyado ti gobyerno ket
maipaayan iti daytoy nga serbisyo.
Dagitoy sumaganad nga lugar iti
agserbi nga pick-up points wenno
pangdagasan kadakuada:

1. Puregold Calasiao;
2. Caltex Binmaley – San Carlos Junction;
ken
3. Mangaldan Public Market
Sadiay Region 1 Medical Center Arellano
Street, Dagupan City ti naituding nga
pangibabaan kadagiti lumugan ngem
mabalin met latta nga maibaba da iti
sabali nga lugar no la ketdi malabsan
da iti nasao nga ruta.
Daytoy ket maysa nga simple nga
aramid nga mangipakita iti panagyaman
kadagiti frontliners ken mangted
inspirasyon tapno itultuloy da iti
naimpusuan nga panagserbi iti tattao.
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LGU: City Government of San Fernando, La Union
“San Fernando On The Go” Maysa A Moderno Nga
Solusyon Iti Pannakaidanun Dagiti Kasapulan Ti Umili
Ti Siudad Iti San Fernando, La Union
Nalimitaran iti panagruar ti tattao nga mapan
gumatang ti naruway nga kasapulan da idi
naiyetnag iti Enhanced Community Quarantine
(ECQ) tapno malapdan iti panagwaras ti
COVID-19. Tapno maikkan solusyon daytoy
a parikut, babaen ti Knowledge Management
and Corporate Communications – Information
Communications Technology (KMCC –
ICT) Section iti siudad ti San Fernando,
nabukel iti San Fernando On The Go, maysa
nga web-based a sistema nga agserserbi
a kas online delivery application tapno
matulungan dagiti residente nga aggatang
kadagiti kasapulan da iti inaldaw manipud
kadagiti napili laeng nga barangay iti siudad.
Daytoy nasao nga app ket nagbalin a
tignay iti LGU maipapan iti inyetnag iti DILG
nga abiso idi Abril 18, 2020 no sadinno
ket iyallukoy na iti panagusar iti Online
Marketing ken Online Delivery dagiti
kasapulan ti tattao iti amin nga LGU babaen
dagiti naruway nga online platforms.
Para iti inisyal nga pannakairusuat na daytoy
nga programa, iti siudad ti San Fernando ket
nakaawis iti agarup 50 nga tricycle drivers
nga agbalin a agideliber kadagiti magatang.
Manipud idi Abril 22, 2020, iti KMCC – ICT
kadwa na iti Local Economic and Business
Development Office (LEBDO), ket nasursuruan
dagiti rehistrado nga drayber no kasano nga
usaren iti nasao nga digital platform. Nabingay
da iti lima (5) nga grupo ket sangapulo (10)
nga drayber iti akinbatang ti maysa nga aldaw.
Daytoy nga app ket haan na laeng nga
matulungan dagiti residente no di ket
maikkan da met iti gundaway dagiti tricycle
driver nga maaddaan ti pagsapulan kabayatan

Naadaw dagiti ladawan iti San Fernando City, La Union
Facebook Page

ti ECQ agsipud ta nasuspende amin nga
klase ti pambubliko nga pagluganan.
Kalaksidan iti daytoy, dagiti napili nga
miyembro ti Incident Management Team
iti siudad ket nasursurwan met nga
mangpataray iti operasyon iti daytoy nga
programa aglalo iti panangalaan iti kasapulan
nga gatangen dagiti umili ken no sinno nga
drayber ti mapan mangideliber.Pormal nga
nangrugi iti serbisyo iti San Fernando On
The Go idi Abril 25, 2020 manipud iti 8:00 iti
bigat agingga iti 5:00 iti malem iti inaldaw.
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LGU: City Government of San Fernando, La Union
Iti

Panangtaripato Kadagiti Mangmangted Taripato

COVID-19 ket agtultuloy na a
kariten iti kinasirib wenno kinalaing
dagiti lokal nga gobyerno nga
agplano ken agtignay tapno maikkan
ti solusyon dagiti pakaseknan
iti masakupan da. Kabayatan ti
Enhanced Community Quarantine,
iti Siudad ti San Fernando ket haan
met a nagsarday nga nangipaay ti
naidumduma nga serbisyo publiko
uray ania man nga pannubok iti
sumangbay.
Maysa kadagiti inkari iti siudad
ket isu iti panangsalaknib da
kadagiti tattao nga sipapasnek
nga mangpatalinaed iti kinaurnos
ken salun-at iti komunidad – dagiti
frontliners.
Nangrugi idi Marso 19, 2020 iti
Kusina ng Kalinga, maysa nga feeding
program nga mangilayon nga

paksiaten iti panagbisin, ket mangmangted
iti kanen dagiti frontliners iti siudad ti San
Fernando.
Masarakan iti nasao nga kusina sadiay
Canaoay Elementary School ken imatmato
nan daytoy iti tallo (3) nga empleyado ti
siudad ken lima (5) nga volunteers manipud
Lunes agingga iti Domingo iti oras mangrugi
iti 4:30 iti parbangon aginggana ti 7:00 iti
rabii.
Agsipud iti pannakaisubli daytoy a programa,
nakaipaay daytoy iti agarup 54,420 a makan,
pakabukelan ti pammigat, pangngaldaw ken
pangrabii, para kadagiti frontliners ti siudad.
Nakasalimetmet iti siudad iti agarup 50-70
nga pisos kada makan nga mainayon a kas
pondo tapno masuportaran dagiti dadduma
pay a programa nga panangsaranget
iti pandemya kas iti relief operations
ken panggatang iti Personal Protective
Equipment (PPE) para kadagiti frontliners.

(Naadaw dagiti ladawan iti City Government of San Fernando La Union Facebook page)
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LGU: Sigay, Ilocos Sur
Kas

Oplan Waragawag:
Kalasag Dagiti Sigayano Iti COVID-19

maysa nga 5th Income Class nga
ili, Indigenous Cultural Community ken
makunkuna nga Geographically Isolated
and Disadvantaged Area (GIDA), iti ili ti
Sigay, Ilocos Sur, ket sangsanguen na ti
dakkel nga karit ti parikut iti komunikasyon
aglalo
iti
panangiwaragawag
ti
impormasyon. Gapu ti kinaadayo iti uppat
(4) a barangay nga adda iti kabanbantayan
nga paset iti sentro ti ili, nakapsut nga
signal iti internet ken handheld radio, ken
iti pannakasuspende iti pampubliko nga
paglugan iti tiempo ti pandemya, nagbalin
nga dakkel nga pakaseknan daytoy para iti
lokal nga gobyerno.
dumandanon iti kada barangay kalaksidan
pay iti adbokasiya da iti social media.
Gapu iti daytoy nga sitwasyon, iti
Municipal Inter-Agency Task Force on Napaneknekan nga epektibo daytoy nga
COVID-19 ket inpatungpal na iti Oplan wagas ken nabayagen nga maar-aramat
Waragawag babaen iti pannakausar daytoy nga sistema nga panagiwaragawag
dagiti Public Address System (PAS). kadagiti napateg nga impormasyon sakbay
Iti daytoy nga sistema, inaldaw nga pay a dumteng iti didigra. Kalaksidan nga
mapakaammuan dagiti Sigayanos kadagiti mapakammuan dagiti tattao panggep iti
pagannurutan ken linteg, waragawag daytoy a pandemya, isuda ket maikkan ti
publiko ken dadduma pay nga napapateg kapanunotan nga agplano ken agtignay
nga impormasyon aglalo maipanggep para iti pagsayaatan haan laeng nga iti
ti COVID-19. Gapu iti daytoy, dagiti bukod da nga pamilya nu di pay ketdi iti
residente nga awan iti social media lugar da nga mangsaranget ti pangta iti
account na ket mapakammuan kadagiti COVID-19 ken dadduma pay nga dumteng
paspasamak maipanggep iti agraraira nga krisis. Tapno nalaka nga matarusan,
nga pandemya. Iti nasao nga tignay ket Iloco ti pagsasao nga maar-aramat.
mainaig met laeng iti Oplan Ariwawa, Kanayonan na pay daytoy, iti nasao nga
nga isu iti panagiwaragawag babaen iti programa ket mapapigsa na pay dagiti
panagusar iti sound system kabayatan nga tignay nga panagsagsagana ti Sigayanos
nakalugan dagiti agiwarwaragawag nga kontra iti ania man nga didigra.
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BENNEG TI KOMUNIKASYON ITI PANAWEN TI KRISIS

LGU: Quirino, Ilocos Sur
Masarakan

Tignay Ti Quirino Response Team (QRT)
ti

kabanbantayan

iti probinsya ti Ilocos Sur iti ili ti

Quirino. Addaan daytoy ti siyam

(9) a barangay no sadinno ket

dakkel nga parikut da ti nakapsut
ken narigat nga signal para iti
napaspas

nga

dan

usaren

komunikasyon.

Kagapuanan na daytoy, kaykayat
nga

iti

two-way

radio para iti komunikasyon ken
pangwaragawag ti publiko.

Nagbalin nga karit para iti LGUQuirino

no

kasano

mapakaammuan

na

dagiti

nga

bar-

barangay na ket dita ngarud nga
kinasapulan na iti tulong iti Quirino

Response Team (QRT). Iti QRT ket

maysa nga boluntaryo nga grupo
nga addaan ti agarup 300 aktibo
nga miyembro ken ammo da iti
agaramat ti handheld radios.

Naiwaras dagitoy nga miyembro ti

QRT iti nadumaduma nga barangay
ket isuda iti agawat ken agipatulod
iti napapateg nga mensahe ken
impormasyon aglalo iti pakaseknan
ti COVID-19.
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BENNEG TI
PANNAKAIDULIN
ITI NATAY

BENNEG TI PANNAKAIDULIN KADAGITI NATAY

LGU: Provincial Government of Pangasinan

Orientation-Forum Para Kadagiti Funeral
Parlors/Mortuary Service Workers

Haan nga nalaka iti panangidulinan

ti bangkay iti pasyente nga natay
gapu iti COVID-19. Kasapulan na
daytoy iti umno nga panagsalwad
tapno malappedan iti panagwaras
iti virus. Iti Gobyerno Probinsyal ti
Pangasinan ket nangbuangay iti
orientation-forum para iti dua (2)
nga grupo dagiti agtrabtrabaho ken
empleyado iti funeral parlors wenno
mortuary service idi Abril 15, 2020
sadiay Pangasinan Training and
Development Center (PTDC).
Layon daytoy nga aktibidad nga
maikkan iti naan-anay nga adal no

kasano iti usto nga panangtratar ken panangidulin kadagiti bangkay a nagpositibo ti COVID-19
ken Persons Under Investigation (PUI). Adda dimmar-ay nga agarup sangapulo ket innem (36)
nga pannakabagi dagiti nadutukan nga punerarya ken crematoriums nga mangurnos kadagiti
bagi ti pimmusay gapu iti COVID-19 iti probinsya ti Pangasinan.
Dagiti napagsasaritaan iti nasao nga orientation-forum ket dagiti sumaganad:
1.
COVID-19 situationer;
2.
Personal hygiene measures;
3.
Universal, Standard, and Transmission-based Precautionary Measures; ken
4.
Recommended precautions when handling remains

Kalpasan ti nasao nga aktibidad, amin nga nakipartisipar karaman dagiti mangiturturong ti
hunta probinsyal ken kameng ti nasyonal nga ahensya ti gobyerno ket nagpirma iti katulagan
nga mangipaneknek nga suportaran
da dagiti tignay ti probinsya
nga mangparmek ti COVID-19.
Manamnama ngarud nga amin
nga inadal ken nasursuro dagiti
nagpartisipar ket mausar da tapno
malappedan ti panagwaras ti nasao
a sakit.
Maipakaammo nga iti Probinsya
ti Pangasinan ket isu iti kaunaan
nga nangisayangkat iti nasao nga
programa ditoy intero nga rehiyon.
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PANAGYAMAN
Napalaus ti inkam idanon nga panagyaman
kadagiti amin nga nangiburay ti sursuro,
tiempo ken kabaelan tapno mapartuat
daytoy nga libro. Daytoy ket mangipakita
iti nasayaat nga panagkikinnammayet iti
nasyonal ken lokal nga gobyerno, civil society
organizations ken amin nga stakeholders
tapno maparmek ti pangta nga intunda ti
COVID-19. Sapay koma ta babaen iti daytoy

nga inkam nabaelan, agtultuloy koma nga maikkan ti inspirasyon
dagiti lokal nga gobyerno tapno mangpartuat kadagitay epektibo
nga wagas tapno mapababa no di man nga maikkat ti nakaro nga
epekto ti nasao nga pandemya. Ti Department of the Interior and
Local Government Regional Office I babaen iti Local Governance
Regional Resource Center I ket agtultuloy nga mangpartuat iti
kakastoy nga materyales tapno mailanad ken maipablaak dagitay
agkakalaing nga tignay iti lokal nga gobyerno nga mabalin nga
pamarisan ken pagtuladan.
Agyaman kami la unay ken mataginayon koma ti salun-at ken pigsa
yo iti panangsaranget iti COVID-19!

AGNES A. DE LEON, CESO V
Assistant Regional Director
LGRRC-I Manager
Department of the Interior and Local Government Region I

DAGITI NANGADAWAN
LGU
PROVINCIAL GOVERNMENT
OF ILOCOS NORTE

ARTICLE

SOURCE/S

NAPABARO NGA SUMMER EMPLOYMENT
PROGRAM TAPNO MAITULTULOY ITI
PAMASTREKAN ITI PANAWEN ITI COVID-19

PGIN Communications and Media Office (CMO) nga artikulo nga napauluan ti
“Ilocos Norte Revamps Summer Employment Program to Prioritize Livelihood
Continuity Amid COVID-19” nga naipablaak idi Abril 2, 2020

ROLLING STORE ITI GOBYERNO PROBINSYAL ITI
ILOCOS NORTE

Philippine News Agency (PNA) nga artikulo nga napauluan ti “Ilocos Norte’s
rolling store offers discounted rates” nga sinurat ni Ms. Leilanie Adriano nga
naipablaak idi Abril 4, 2020

GOBYERNO PROBINSYAL ITI LA UNION
NANGLUKAT TI DISINFECTION WATER
GENERATING FACILITY KABAYATAN TI PANGTA TI
COVID-19

https://launion.gov.ph/index.php/pglu-opens-disinfection-water-generatingfacility/

KANAYONAN NGA NURSES NAKASTREK ITI
TRABAHO ITI PANAWEN TI COVID-19

https://launion.gov.ph/index.php/pglu-hires-nurses-to-help-fight-covid-19/

PROVINCIAL GOVERNMENT
OF PANGASINAN

ORIENTATION-FORUM PARA KADAGITI FUNERAL
PARLORS/MORTUARY SERVICE WORKERS

Province of Pangasinan official Facebook page

BANI, PANGASINAN

BANI, PANGASINAN: DAGITI BABBAI ITI
PANAWEN ITI COVID-19

LGU Bani, Pangasinan

BANNA, ILOCOS NORTE

BANNA-NIHAN TI PANAWEN ITI ENHANCED
COMMUNITY QUARANTINE (ECQ):
PANANGPABILEG KADAGITI CIVIL SOCIETY
ORGANIZATIONS

MLGOO Clifford Agbayani

BANTAY, ILOCOS SUR

PANAGBUGGO ITI IMA TAPNO COVID-19 KET
MAPARMEK
(HANDWASHING HOUR IN THE LGU)

MLGOO Randel Jason D. Padua

BAUANG, LA UNION

COVID-19 CODE TI BAUANG, LA UNION

LGU Bauang, La Union

BAYAMBANG, PANGASINAN

MEDIKAL KEN DENTAL NGA TELE KONSULTASYON

Bayambang Public Information Office (BPIO)

BURGOS, ILOCOS NORTE

BURGOS ILOCOS NORTE: SAPASAP HAAN NGA
PARA ITI SUMAGMAMANO

ILOCOS Times nga artikulo nga napauluan ti “IN BURGOS, ILOCOS NORTE: ALL,
NOT ‘SANA’” published on April 6, 2020 and “SARI-SARI STORE? NO. THIS IS A
FOOD PACKAGE DELIVERED TO A FAMILY IN BURGOS” nga naipablaak idi Abril
23, 2020

CANDON CITY, ILOCOS SUR

PROGRAMA NGA AGKASAPULAN A
CANDONIANS TULUNGAN (ACT)

Mr. Leoncio Balbin Jr. iti Candon City Information Office ken April M. Bravo iti
PIA, nga naipablaak idi Abril 6, 2020

DAGUPAN CITY, PANGASINAN

NAPUDOT NGA MAKAN MAIWARAS KADAGITI
UMILI BABAEN TI PANAGUSAR TI LUGAN

Public Information Office; Dagupan City Facebook Page

LIBRE NGA SAKAY PARA KADAGITI FRONTLINERS

Public Information Office; Dagupan City Facebook Page

LIDLIDDA, ILOCOS SUR

SANIB-PUWERSA: PANAGTITIMPUYOG ITI
PANAWEN ITI COVID-19

MLGOO Kay Legrand R. Digay

MAGSINGAL, ILOCOS SUR

PAGLUTUAN DAGITI BUMARANGAY

MLGOO Aprille Regina P. Guerrero

NUEVA ERA, ILOCOS NORTE

LIBRE NGA TINAPAY MAISAGUT KADAGITI
FRONTLINERS KEN KOMUNIDAD

Philippine News Agency (PNA) nga artikulo nga napauluan ti “Ilocos Norte
tribal village gives away free bread” nga sinurat ni Ms. Leilanie Adriano nga
naipablaak idi Abril 18, 2020

PROVINCIAL GOVERNMENT
OF LA UNION

Youtube Vlog nga napauluan ti “Punong Barangay at Volunteers samasamang
gumagawa ng libreng tinapay para sa mga COVID19 FRONTLINERS” ni Mr. Joey
Cordero Quiaoit
PINILI, ILOCOS NORTE

STAY-AT-HOME CHALLENGE

Pinili, Ilocos Norte official Facebook page

PRODUKTO TI UMILI, GATANGEN TI ILI

MLGOO Charis O. Garma

QUIRINO, ILOCOS SUR

TIGNAY TI QUIRINO RESPONSE TEAM (QRT)

MLGOO Arvin C. Dauz

SAN FERNANDO CITY, LA
UNION

PANANGTARIPATO KADAGITI MANGMANGTED
TARIPATO

City Government of San Fernando, La Union Facebook post idi Marso 24,
2020 nga napauluan ti “Kalinga Para sa Kumakalinga”

‘SAN FERNANDO ON THE GO:
MAYSA A MODERNO A SOLUSYON ITI
PANNAKAIDANUN DAGITI KASAPULAN TI UMILI
TI SIUDAD ITI SAN FERNANDO, LA UNION

City Government of San Fernando, La Union Facebook post idi Abril 23, 2020
nga napauluan ti “CITY GOV DEVELOPS ‘’SAN FERNANDO ON THE GO’’ A
DIGITAL SOLUTION BRINGING GOODS TO YOUR DOORSTEPS” nga sinurat ni
Shairalene Guerrero

SIGAY, ILOCOS SUR

OPLAN WARAGAWAG: KALASAG DAGITI
SIGAYANO ITI COVID-19

MLGOO Francis Jayson C. Raquel

SUGPON, ILOCOS SUR

SISTEMA ITI PANAGPAW-IT ITI SUGPON, ILOCOS
SUR

MLGOO Chester B. Reynante

TAGUDIN, ILOCOS SUR

CORONA BUSTERS: PANANGSARANGET TI
COVID-19 BABAEN ITI PANAGDISIMPEKTAR TI
KOMUNIDAD

Municipality of Tagudin, Ilocos Sur babaen iti web address nga http://www.
tagudin.gov.ph/
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Region I

Local Government Academy
Changing Mindsets, Influencing Behavior.

Daytoy nga libro ket naaramid babaen iti panagtinnulong iti
DILG Regional Office I ken Local Government Academy

