
Mga Mesa para sa Pagbabahagi sa Paaralan 
 

Pagtugon sa Naaaksayang Pagkain at Kawalan ng Seguridad sa Pagkain 

Pagkatapos ng Pandemya 

Bagama't lahat tayo ay lubos na naapektuhan ng COVID-19, mga paaralan ang ilan sa 
mga pinakanaapektuhang lugar sa panahon ng pandemya. Maraming pamilya sa 
County ng San Mateo na nakakaranas ng kawalan ng seguridad sa pagkain ang 
umaasa sa mga almusal at tanghalian sa paaralan para mapakain ang kanilang mga 
anak. Noong nakasara ang mga paaralan at remote na ginawa ang mga klase, 
maraming pamilya ang nahirapang maghain ng pagkain sa kanilang mga hapagkainan.  

Kasabay ng pagbabalik ng mga paaralan sa personal na pagtuturo sa taong 
pampaaralan 2021-2022, pinagsisikapan ng County ng San Mateo na tiyaking ang mga 
mesa para sa pagbabahagi sa paaralan ay isang ligtas na mainam na resource na 
makakabawas sa pagkagutom at pag-aaksaya ng pagkain, alinsunod sa Kodigo sa 
Retail na Pagkain at mga pamantayan sa kaligtasan sa panahon ng COVID-19 ng 
California. 

 

Sa mesa para sa pagbabahagi sa paaralan, nabibigyang-daan ang mga mag-aaral na 
hindi makakaubos ng kanilang tanghalian na ilagay ang kanilang mga hindi pa 
nabubuksan o nababawasang pagkain sa isang mesa kung saan puwedeng kumuha 
ang iba pang mag-aaral na gusto pang kumain. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa 
mesa para sa pagbabahagi sa paaralan sa mga oras ng pagkain at mahigpit na 
pagsunod sa mga batas sa pangangasiwa ng pagkain at protocol sa kaligtasan sa 
panahon ng COVID-19, ang pagkaing maiiwan sa mesa para sa pagbabahagi sa 
pagtatapos ng tanghalian ay puwedeng gamitin para sa ibang meal sa paaralan o ibigay 
sa isang non-profit at ipamahagi sa iba pang tao sa komunidad. Ang Programang Mesa 
para sa Pagbabahagi sa Paaralan ay isang paraan lang para malabanan ng County ng 
San Mateo ang pagbabago ng klima at ligtas na matugunan ang iba't ibang 
pangangailangan ng mga residente nito sa panahon ng pandemya. 



 
“Ang aming pangkalahatang layunin ay ang matugunan ang mga 
pangangailangan ng kapaligiran, habang natutugunan din ang mga 
pangangailangan ng mga residente ng County ng San Mateo,” ayon kay Emilie 
Dirck, ang coordinator ng programang Mesa para sa Pagbabahagi sa Paaralan ng 
County ng San Mateo. “Kaligtasan ang pinakamahalaga sa aming Programang 
Mesa para sa Pagbabahagi at pinagsisikapan naming panatilihing malayo sa sakit 
ang lahat ng bata at staff ng paaralan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga 
protocol para sa COVID-19 sa mga routine sa mga oras ng pagkain sa paaralan” 

 
Kung isa kang miyembro ng pamilya, guro, o administrator ng paaralan na interesado 
sa pagtatalaga ng mesa para sa pagbabahagi sa iyong paaralan, makipag-ugnayan sa 
Mga Serbisyo sa Kalusugang Nauugnay sa Kapaligiran ng County ng San Mateo sa 
(650) 464-7079 o bumisita sa smchealth.org/sharetable para sa higit pang 
impormasyon. Sama-sama, magagawa nating wakasan ang gutom at labanan ang 
pagbabago ng klima. 

 

http://www.smchealth.org/sharetable

