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Washington State Office of the Attorney General
Modelong Patakaran sa Paggamit ng Puwersa 
Layunin: Layunin ng patakarang ito na magbigay-linaw sa mga opisyal at isulong ang kaligtasan ng lahat habang 
tinitiyak na ginagamit ang lahat ng puwede at angkop na teknik na pampahupa hangga't maaari, ginagamit lang ang 
pisikal na puwersa nang angkop kapag kailangan, at akma ang dami ng pisikal na puwersa sa banta o pagtutol na 
nararanasan ng opisyal pati na rin sa tindi ng hangaring sinusunod ng tagapagpatupad ng batas. 

Mga Kahulugan

(1)	 Chokehold: ang sadyang pagdiin nang direkta sa trachea o windpipe ng isang tao para piitin ang daluyan niya 
ng hangin. (Revised Code of Washington (RCW, Binagong Kodigo ng Washington) 10.116.020).

(2)	 Compression asphyxia: hindi sapat na antas ng oxygen sa dugo at/o labis na pagtaas ng carbon dioxide sa 
dugo na sanhi ng pagkawala ng malay o pagkamatay na nangyayari kapag mekanikal na nilimitahan ang 
paglawak ng baga kapag sinikipan ang dibdib at/o puson, na nakasasagabal sa paghinga. 

(3)	 Nakamamatay na puwersa: ang sadyang paglapat ng puwersa gamit ang baril o anupamang ibang paraang 
may makatwirang posibilidad na magsanhi ng pagkamatay o malubhang pisikal na pinsala. (RCW 9A.16.010).

(4)	 Mga taktikang pampahupa: mga aksiyong ginagamit ng isang opisyal pangkapayapaan na may layuning 
bawasan ang posibilidad na kailanganing gumamit ng puwersa sa isang insidente. (RCW 10.120.010 
[2022 c 4 §2]). Ang paggamit ng pisikal na puwersa ay hindi taktikang pampahupa. Nakadetalye ang mga 
taktikang pampahupa sa seksiyong “Pagpapahupa.” 

(5)	 Posible: may makatwirang kakayahang maisagawa o maisakatuparan para makamit ang pag-aresto 
o hangaring naaayon sa batas nang hindi dinaragdagan ang panganib sa opisyal o iba pang tao. 

(6)	 Pagtakas: isang kilos o pagkakataon para makasibad sa pagsisikap na makaalis at sadyaing iwasan ang 
tagapagpatupad ng batas.

(7)	 Agarang banta ng malubhang pinsala sa katawan o pagkamatay: batay sa buong pangyayari, tiyak na 
makatwiran para paniwalaan na ang isang tao ay may umiiral at halatang kakayahan, pagkakataon, at 
balak na agarang magsanhi ng pagkamatay o malubhang pinsala sa katawan sa opisyal pangkapayapaan 
o iba pang tao. (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]).

(8)	 Ahensiyang tagapagpatupad ng batas: kinabibilangan ng anumang “ahensiyang tagapagpatupad ng batas 
ng Washington na may pangkalahatang awtoridad” at anumang “ahensiyang tagapagpatupad ng batas ng 
Washington na may limitadong awtoridad” tulad ng inilalarawan sa RCW 10.93.020.

(9)	 Mga alternatibong mas hindi nakamamatay: kinabibilangan ng, pero hindi nalilimitahan sa, mga verbal na 
babala, taktikang pampahupa, conducted energy weapon, device na nagde-deploy ng oleoresin capsicum, 
baton, at balang beanbag. (RCW 10.120.010).

(10)	 Kailangan: sa buong pangyayari, mukhang walang makatwirang mabisang alternatibo sa paggamit ng pisikal 
na puwersa o nakamamatay na puwersa, at ang uri at dami ng pisikal na puwersa o nakamamatay na puwersang 
ginamit ay makatwiran at akmang tugon para maisakatuparan ang itinakdang legal na layunin o para magbigay 
ng proteksiyon laban sa bantang nakaamba sa opisyal o iba pang tao. (RCW 10.120.010 [2022 c 80 §2]).

(11)	 Pagsakal: anumang pagpapasikip sa ugat o katulad na pagpiit, pagpigil, o iba pang taktika kung saan 
dinidiinan ang leeg upang ipitin ang daloy ng dugo. (RCW 10.116.020). 

(12)	Opisyal pangkapayapaan: kasama na ang sinumang “opisyal pangkapayapaan ng Washington na may 
pangkalahatang awtoridad,” “opisyal pangkapayapaan ng Washington na may limitadong awtoridad,” at 
“opisyal pangkapayapaan ng Washington na may espesyal na komisyon” tulad ng kung paano inilalarawan ang 
mga tuntuning iyon sa RCW 10.93.020. Hindi kasama sa “opisyal pangkapayapaan” ang sinumang opisyal na 
tagapagwasto o iba pang empleyado sa pasilidad ng bilibid, koreksiyonal, o detensiyon, pero kasama rito ang 
opisyal na tagapagwasto sa komunidad. (RCW 10.120.010). Ang mga opisyal pangkapayapaan ay tinutukoy 
bilang mga opisyal sa patakarang ito.
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(13)	 Pisikal na puwersa: anumang kilos na may makatwirang posibilidad na magsanhi ng pisikal na pananakit 
o pinsala o iba pang kilos na ipinataw sa katawan ng isang tao para pilitin, kontrolin, paghigpitan, o piitin ang 
galaw ng tao. Hindi kasama sa pisikal na puwersa ang pagkapkap, insidental na paghawak, verbal na pag-utos, 
o pagposas kung saan walang pisikal na pananakit o pinsala. (RCW 10.120.010).

(14)	 Projectile Impact Weapon: armas na mas hindi nakamamatay na tumitira ng mga bagay na ipinupukol, gaya 
ng 40mm na balang sponge o foam, PepperBall, o katulad na pamukol, blast ball o bean bag na ginawa para 
pansamantalang baldaduhin ang isang tao.

(15)	 Positional asphyxia: hindi sapat na antas ng oxygen sa dugo at/o labis na pagtaas ng carbon dioxide sa dugo 
na sanhi ng pagkawala ng malay o pagkamatay na nangyayari kapag inilagay ang isang tao sa posisyon ng 
katawan na nagpapasikip sa daluyan niya ng hangin at pumipigil sa kaniya na makahinga nang malaya. 

(16)	 Tear gas: Chloroacetophenone (CN), O-chlorobenzylidene malononitrile (CS), at anumang katulad na 
kemikal na nagdudulot ng iritasyon, na isinasaboy sa hangin para magsanhi ng pansamantalang pisikal 
na pagkaasiwa o permanenteng pinsala. Hindi kasama sa “tear gas” ang oleoresin capsicum (OC). (RCW 
10.116.030). 

(17)	 Buong pangyayari: ang lahat ng katotohanang alam ng opisyal bago ang, at sa panahon ng, paggamit ng 
puwersa, at kung saan kasama ang mga aksiyon ng taong ginamitan ng opisyal ng nasabing puwersa, at mga 
aksiyon ng opisyal. (RCW 10.120.010).

(18)	Maling gawain: asal na salungat sa batas o salungat sa mga patakaran ng ahensiya ng nakasaksing opisyal, 
kung hindi de minimis o teknikal ang asal. (RCW 10.93.190).

Mga Pangkalahatang Prinsipyo

Ang pangunahing tungkulin ng tagapagpatupad ng batas ay pangalagaan at protektahan ang lahat ng buhay ng tao. 
(RCW 10.120.010). Dapat galangin at itaguyod ng mga opisyal ang dignidad ng lahat ng tao at gamitin ang kanilang 
awtoridad sa paraang walang kinikilingan. 

Mahalaga ang wastong paggamit ng puwersa upang matiyak na patas ang pulisya at makabuo ng tiwala sa 
komunidad. Bagamat may mga pagkakataong hindi masusunod ng mga indibidwal ang batas maliban na lang 
kung pipilitin o kokontrolin sila ng mga opisyal sa tulong ng paggamit ng puwersa, kailangang isaisip palagi ng 
mga opisyal na galing sa komunidad ang kanilang awtoridad at kung gagamit sila ng hindi makatwirang puwersa, 
mababawasan ang pagkalehitimo ng awtoridad na iyon.
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Mga Dapat Isaalang-alang sa Lahat ng Paggamit 
ng Pisikal na Puwersa 

Kritikal na Pagpapasya
(1)	Ang paggamit ng kritikal na pagpapasya ay makatutulong sa mga opisyal para makamit ang mga inaasahang 

nakasaad sa patakarang ito. Kapag ligtas at posible, kapag nakikipag-ugnayan, o pinag-iisipang makipag-
ugnayan, sa isang miyembro ng publiko, dapat gawin ng mga opisyal ang sumusunod: 

(a)	 Simulang magtasa at magplano gamit ang mga makatotohanang impormasyon bago dumating sa 
eksena;

(b)	 Humiling ng mga nakahandang resource, kung kailangan, gaya ng team para sa interbensiyon sa krisis 
o iba pang unit na may angkop na espesyalidad o mga propesyonal;

(c)	 Mangolekta ng impormasyon kapag nasa eksena; 
(d)	 Tasahin ang mga sitwasyon, banta, at panganib; 
(e)	 Tukuyin ang mga opsiyon para sa paglutas ng hidwaan; 
(f)	 Alamin kung ano ang makatwirang aksiyon; at 
(g)	 Suriin at tasahin ulit ang sitwasyon habang nagbabago-bago ito.

(2)	Walang kahit ano sa patakarang ito ang pumipigil sa mga opisyal na magsagawa ng mabilis na aksiyon kapag 
nahaharap sa buwis-buhay na sitwasyon, gaya ng kung may aktibong namamaril. Kapag ligtas at posible, hindi 
dapat isapeligro ng mga opisyal ang sarili nilang kaligtasan o ang kaligtasan ng iba, kung hindi kailangan, gamit 
ang mga desisyong taktikal na hindi makatwirang naglalagay sa kanila o sa iba sa panganib, kasama na ang, pero 
hindi nalilimitahan sa: 

(a)	 Agarang paglapit sa isang tao nang hindi muna sinuri nang mabuti ang sitwasyon;
(b)	 Paglalaan ng hindi sapat na espasyo sa pagitan ng opisyal at ng tao; 
(c)	 Hindi pagbibigay ng panahon sa isang tao para makasunod sa utos; o
(d)	 Pagpapalala ng sitwasyon nang hindi naman kailangan.

Pagpapahupa 
Pangunahing Prinsipyo: Tungkuling Magpahupa

Kapag posible, dapat gamitin ng mga opisyal ang lahat ng puwede at angkop na taktikang pampahupa bago 
gumamit ng pisikal na puwersa. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

(1)	 Depende sa mga pagkakataon, maraming taktikang pampahupa na mapagpipilian ang mga opisyal, kung saan 
kasama ang, pero hindi nalilimitahan sa:
(a)	 Pagtatalaga ng taktikal na pagpoposisyon at pagpapalit ng posisyon para patuloy na mapakinabangan 

ang distansiya at pagkubli, gaya ng pag-atras palayo sa tao para tasahin ulit at alamin kung aling mga 
taktika ang gagamitin;

(b)	 Paglalagay ng mga harang o paggamit sa mga nakatayo nang istruktura para magsilbing pananggalang 
o iba pang proteksiyon sa pagitan ng mga opisyal at ng tao;

(c)	 Pagtatangkang pabagalin o ipirmi ang sitwasyon para pag-isipan at hintayin ang pagdating ng mga 
karagdagang resource na magpapataas sa posibilidad na magkaroon ng ligtas na resolusyon;  

(d)	 Paghiling at paggamit ng mga nakahandang suporta at resource, gaya ng team para sa interbensiyon 
sa krisis, nakatalagang tagaresponde sa krisis, iba pang tagapagkaloob ng serbisyo sa kalusugan 
ng pag-uugali, o back-up na opisyal, kasama na ang mga mas bihasa nang opisyal o superbisor; 

(e)	 Paggamit ng malilinaw na tagubilin at verbal na panghihimok;
(f)	 Pagtatalaga ng mga verbal at di-verbal na teknik sa pakikipag-usap upang mapakalma ang isang 

tao (gaya ng pagsasalita nang mabagal, pagkontrol sa tono at body language, hindi paghalukipkip, 
madalang na pagkumpas ng kamay, at pagbawas sa maliliwanag at nakasisilaw na ilaw at sirena);
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(g)	 Pagtatangkang makipag-usap sa mga di-verbal na paraan kapag hindi sapat ang verbal na 
tagubilin (gaya ng kapag magkaiba ang wika ng tao at opisyal, o hindi marinig o maunawaan 
ng tao ang tagubilin);

(h)	 Pakikipag-usap sa paraang nagpapakita ng paggalang sa dignidad ng tao (gaya ng malinaw na 
pagpapaliwanag sa mga aksiyon at inaasahan ng opisyal; pakikinig sa mga tanong at alalahanin 
ng tao, at pagsagot nang magalang; at pagiging neutral at patas kapag nagpapasya);

(i)	 Kapag maraming opisyal, pagtatalaga ng isang opisyal na makikipag-usap para maiwasan ang 
kumpitensiya o nakalilitong utos; o

(j)	 Pagpapakita ng pasensiya habang ginagamit ang lahat ng puwede at angkop na taktita at resource 
upang makapaglaan ng maraming panahon hangga't kailangan para lutasin ang insidente nang hindi 
gumagamit ng pisikal na puwersa. 

Makatwirang Pangangalaga
Pangunahing Prinsipyo: Tungkuling Gumamit ng Makatwirang Pangangalaga

Isaalang-alang ang mga katangian at kondisyon ng mga tao, kasama na ang mga bata, nakatatanda, buntis na 
indibidwal, may Limited English Proficiency (Limitadong Kasanayan sa English), at nagpapakita ng kakulangan 
o kapansanan sa pag-iisip, pag-uugali, pisikal, pagkatuto at pag-unawa, kapag inaalam kung gagamit ng pisikal na 
puwersa o nakamamatay na puwersa, at kung kailangan, ng angkop at pinakakaunting pisikal na puwersa hangga't 
maaari para maisakatuparan ang layuning naaayon sa batas. (RCW 10.120.020).

Pangunahing Prinsipyo: Gampanan ang mga Tungkulin sa Pangangalaga ng Komunidad

Walang kahit ano sa patakarang ito ang naglilimita o naghihigpit sa kakayahan ng isang opisyal para rumesponde 
sa tawag na pangalagaan ang komunidad o protektahan ang kalusugan at kaligtasan, at upang gamitin ang angkop 
at pinakakaunting pisikal na puwersa para magawa ang mga tungkuling iyon. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]). 
Ipinapataw ang kaparehong mga pamantayan para sa paggamit ng pisikal na puwersa. Gayunpaman, ang insidental na 
paghawak, na maaaring maganap habang pinangangalagaan ang komunidad, ay hindi itinuturing na pisikal na puwersa.

Ang ibig sabihin ng makatwirang pangangalaga ay ginagawa dapat ng opisyal ang sumusunod:
(1)	 Kapag posible, gamitin muna ang lahat ng puwede at angkop na taktikang pampahupa bago gumamit ng 

pisikal na puwersa. (RCW 10.120.010 [2022 c 4 §3]. 
(2)	 Isaalang-alang ang mga katangian at kondisyon ng tao para alamin kung gagamit ng pisikal na puwersa o 

nakamamatay na puwersa laban sa taong iyon at, kung kailangan ang pisikal na puwersa, alamin ang angkop 
at pinakakaunting pisikal na puwersa hangga't maaari para maisakatuparan ang layuning naaayon sa batas. 
Maaaring kasama sa mga ganitong katangian at kondisyon ang halimbawa kung saan ang tao ay:
(a)	 Halatang buntis, o nagsabing buntis siya;
(b)	 Kilala bilang menor de edad, natitiyak na mukhang menor de edad, o nagsabing menor de edad siya;
(c)	 Kilala bilang mahinang nasa hustong gulang, o natitiyak na mukhang mahinang nasa hustong gulang 

tulad ng tinutukoy sa RCW 74.34.020;
(d)	 Nagpapakita ng mga senyales ng kakulangan o kapansanan sa pag-iisip, pag-uugali, intelektuwal, 

paglinang o pisikal;
(e)	 Nakararanas ng kakulangan sa pag-unawa o pagkatuto na karaniwang may kinalaman sa pag-inom 

ng alak, paggamit ng narcotics, hallucinogen, o iba pang droga;
(f)	 Gustong magpakamatay;
(g)	 May limitadong kasanayan sa English; o
(h)	 Nasa presensiya ng mga bata. (RCW 10.120.020).

(3)	 Itigil kaagad ang paggamit ng pisikal na puwersa kapag natapos na ang pangangailangan para sa nasabing 
puwersa. (RCW 10.120.020).
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Dapat ay Kailangan at May Layuning Naaayon sa Batas ang Paggamit 
ng Pisikal na Puwersa
Pangunahing Prinsipyo: Gumamit Lang ng Pinakakaunting Puwersang Kailangan para Ligtas na Makamit ang 
Lehitimong Hangarin ng Tagapagpatupad ng Batas sa mga Ganitong Pagkakataon. (RCW 10.120.020).

Mabilis na nagbabago-bago at hindi nakapirmi lang ang mga karanasan ng tagapagpatupad ng batas. Kaya naman, 
kailangang tuloy-tuloy na tasahin ng mga opisyal kung kailangan at mabisa ang mga aksiyon nila, kasama na ang 
kanilang taktikal na pagpoposisyon, para bawasan ang posibilidad na kailanganing gumamit ng pisikal na puwersa. 

(1)	 Upang kailanganin ang pisikal na puwersa, mukhang walang makatwirang mabisang alternatibo at ang 
paggamit ng puwersa ay kailangang makatwiran at akmang tugon para maisakatuparan ang itinakdang legal 
na layunin o para magbigay ng proteksiyon laban sa bantang nakaamba sa opisyal o iba pang tao.
(a)	 Dapat suriin ang pagiging makatwiran batay sa buong pangyayari na alam ng opisyal bago ang, at sa 

panahon ng, paggamit ng puwersa, kasama na ang pagiging agaran ng banta, mga aksiyon ng taong 
ginamitan ng puwersa, mga aksiyon ng opisyal, at tindi ng layunin ng tagapagpatupad ng batas. Upang 
alamin kung makatwiran ang pisikal na puwersa, tatasahin kung gumawa ang opisyal ng desisyong 
taktikal para bawasan ang hindi kailangang panganib sa sarili niya at sa iba, ginamit ang lahat ng 
puwede at angkop na taktikang pampahupa hangga't maaari bago gumamit ng pisikal na puwersa, 
at nagsagawa ng makatwirang pangangalaga habang gumagamit ng pisikal na puwersa.

(b)	 Dapat suriin ang pagiging akma batay sa kung naaayon ang paggamit ng pisikal na puwersa sa 
pagiging agaran at tindi ng banta o pagtutol na naranasan ng opisyal noong ipinataw ang puwersa, 
pati na rin sa tindi ng hangaring sinusunod ng tagapagpatupad ng batas. Maaaring magbago ang banta 
o pagtutol habang nagaganap ang insidente. Sa akmang puwersa, hindi kailangang gumamit ng mga 
opisyal ng kaparehong uri ng pisikal na puwersa ng tao. Kapag mas agaran ang banta at mas posibleng 
humantong sa pagkamatay o malubhang pisikal na pinsala, maaaring mas matinding puwersa ang 
maituturing na akma.

(2)	 Dapat ay May Layuning Naaayon sa Batas ang Paggamit ng Pisikal na Puwersa. Maaaring gumamit ang 
isang opisyal ng pisikal na puwersa laban sa isang tao nang sukdulan hangga't kailangan upang: 
(a)	 Magprotekta laban sa nakaambang banta ng pinsala sa katawan ng opisyal, ibang tao, o taong 

gagamitan ng pisikal na puwersa (RCW 10.120.020);
(b)	 Magprotekta laban sa isang sala ng krimen kung saan may malamang na dahilan para maipagpalagay 

na nagkasala, nagkakasala, o magkakasala ang tao (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 
(c)	 Mang-aresto (RCW 10.120.020);
(d)	 Dalhin sa kustodiya ang isang tao kapag awtorisado o iniaatas ng batas (RCW 10.120.020 

[2022 c 80 §3]); 
(e)	 Pigilan ang pagtakas tulad ng inilalarawan sa chapter 9A.76 RCW (RCW 10.120.020);
(f)	 Pigilang tumakas ang isang tao o patigilin ang isang taong aktibong tumatakas sa pansamantalang 

pagkakakulong para masiyasat nang naaayon sa batas, kung naabisuhan ang tao na siya ay ikinukulong 
at walang kalayaang umalis (RCW 10.120.020 [2022 c 80 §3]); 

(g)	 Dalhin sa kustodiya ang isang tao, ilipat ng lugar ang isang tao para masuri o magamot, o magbigay ng 
iba pang tulong ayon sa chapter 10.77, 71.05, o 71.34 RCW (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(h)	 Dalhin sa kustodiyang nagpoprotekta ang isang menor de edad kapag awtorisado o iniaatas ng batas 
(RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);

(i)	 Magpatupad o magpataw ng utos ng korte na nag-aawtorisa o nag-aatas sa isang opisyal na dalhin sa 
kustodiya ang isang tao (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]); 

(j)	 Magpatupad ng search warrant (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]);
(k)	 Magpatupad o magpataw ng pasalitang direktiba na inihain ng isang opisyal ng hudikatura sa korte 

o nakasulat na kautusan kung saan hayagang inaawtorisa ng korte ang isang opisyal para gumamit 
ng pisikal na puwersa upang maipatupad o maipataw ang direktiba o kautusan (RCW 10.120.020 
[2022 c 4 §3]); o
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(l)	 Magpatupad ng anupamang ibang tungkulin sa pangangalaga ng komunidad, kasama na ang, pero 
hindi nalilimitahan sa pagsusuri sa kapakanan, pagtulong sa iba pang unang tagaresponde at medikal 
na propesyonal, propesyonal sa kalusugan ng pag-uugali, tagapagkaloob ng serbisyong panlipunan, 
nakatalagang tagaresponde sa krisis, tagapagkaloob ng masisilungan o pabahay, o sinumang miyembro 
ng publiko (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

Pagtukoy, Babala, at Pagkakataon para Makasunod Bago Gumamit 
ng Pisikal na Puwersa
Kapag ligtas at posible, bago gumamit ng pisikal na puwersa, dapat gawin ng mga opisyal ang sumusunod:

(1)	 Ipakilala ang kanilang sarili bilang mga opisyal na tagapagpatupad ng batas;
(2)	 Subukang alamin kung ang tao ay may espesyal na pangangailangan, kondisyon sa pag-iisip, limitasyong 

pisikal, kapansanan sa paglinang, balakid sa wika, o iba pang salik na maaaring nakaaapekto sa kaniyang 
kakayahang unawain at sundin ang utos ng opisyal; 

(3)	 Magbigay ng malinaw na tagubilin at babala;
(4)	 Bigyang-babala ang isang tao na gagamit ng pisikal na puwersa maliban na lang kung ititigil niya ang pagtutol; at
(5)	 Bigyan ang tao ng makatwirang pagkakataon para makasunod sa babala na maaaring gumamit ng pisikal 

na puwersa. 

Ipinagbabawal ang Paggamit ng Chokehold at Pagsakal
Ang isang opisyal pangkapayapaan ay hindi maaaring mang-chokehold o manakal ng ibang tao habang ginagampanan 
ang kaniyang mga tungkulin bilang opisyal pangkapayapaan. (RCW 10.116.020).1

Aksiyon bilang Tugon sa Maling Gawain
Mga Pangunahing Prinsipyo: Tungkuling Mangialam at Tungkuling Mag-ulat ng Maling Gawain (RCW 10.93.190).

Ang sinumang nakikilalang opisyal na nasa tungkulin at nakasaksi ng ibang opisyal na gumagamit o nagtatangkang 
gumamit ng labis na puwersa laban sa isa pang tao ay dapat mangialam kapag nasa posisyon para gawin ito upang 
patigilin ang paggamit ng labis na puwersa o pagtatangkang gumamit ng labis na puwersa, o upang pigilan ang higit 
pang paggamit ng labis na puwersa. Ang sinumang nakikilalang opisyal na nasa tungkulin at nakasaksi ng anumang 
maling gawain ng ibang opisyal, o may mabuting-loob at makatwirang paniniwalang may naging maling gawain ang isa 
pang opisyal pangkapayapaan, ay dapat mag-ulat sa nasabing maling gawain sa superbisor ng nakasaksing opsiyal o sa 
iba pang tagapangasiwang opisyal alinsunod sa mga patakaran at pamamaraan ng ahensiya kung saan empleyado ang 
nakasaksing opisyal, para sa pag-uulat ng nasabing mga kilos na isinagawa ng isang opisyal. (Tingnan din ang Modelong 
Patakaran para sa Tungkuling Mangialam ng Washington State Criminal Justice Training Commission (CJTC, Komisyon 
sa Pagsasanay para sa Katarungang Pangkrimen ng Estado ng Washington)) 

Paunang Lunas
Pangunahing Prinsipyo: Tungkuling Magbigay o Mangasiwa ng Paunang Lunas

Ang lahat ng tauhang tagapagpatupad ng batas ay dapat magbigay o mangasiwa ng paunang lunas na isasagawa sa 
pinakamaagang ligtas na pagkakataon sa mga taong napinsala sa eksenang kontrolado ng tagapagpatupad ng batas. 
(RCW 36.28A.445). (Tingnan din ang Mga Alituntunin sa Paunang Lunas ng CJTC.)

1	 	Mula	noong	Hulyo	1,	2022,	ang	Attorney	General’s	Office	ay	gumagawa	ng	draft	ng	pormal	na	Opinyon	tungkol	sa	paksang	
ito	bilang	tugon	sa	hiling	ng	mga	mambabatas.	Ang	tanong	ay	kung	mabisang	inaawtorisa	ng	RCW	10.120.020	(3)	ang	isang	opisyal	
na	tagapagpatupad	ng	batas	para	gumamit	ng	chokehold	o	pagsakal	“upang	protektahan	ang	buhay	niya	o	ang	buhay	ng	ibang	tao	
laban	sa	nakaambang	banta”	sa	kabila	ng	partikular	na	pagbabawal	sa	mga	nasabing	taktika	sa	RCW	10.116.020.	Kapag	naisapinal	
na	kalaunan	sa	2022,	ipa-publish	online	ang	Opinyon	sa:	https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022.	

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=10.120.020
https://www.atg.wa.gov/ago-opinions/year/2022
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(1)	 Dapat subaybayan ang mga napinsalang tao at nakapiit na tao habang nasa kustodiya ng tagapagpatupad 
ng batas.

(2)	 Nang naaayon sa naging pagsasanay, dapat isagawa ng mga opisyal ang mga sumusunod na aksiyon para 
mabawasan ang panganib na magkaroon ng positional asphyxiation at compression asphyxiation:
(a)	 Kapag ligtas at posible pagkatapos maposasan o kaya ay mapiit ang isang taong pinadapa, igulong 

kaagad ang tao nang patagilid at itayo siya sa posisyong hindi nakasasagabal sa mekanismo ng normal 
na paghinga, maliban na lang kung wala siyang malay. Lalong mahalaga ang iniaatas na ito kapag 
nakaposas ang tao nang nakadapa.

(i)	 Eksepsiyon: Kung may malay ang tao at nagpahayag ng kagustuhang lumipat sa isang posisyon, 
dapat siyang ilipat ng mga opisyal sa posisyong iyon maliban na lang kung ang paggawa nito ay 
may malaking panganib sa kaligtasan ng indibidwal, mga opisyal, o iba pa.

(b)	 Huwag patagalin ang pagdiin sa dibdib, leeg, o likod, kasama na ang pag-upo, pagluhod, o pagtayo.
(c)	 Patuloy na subaybayan ang kondisyon ng tao habang nakapiit, dahil puwedeng mangyari nang biglaan 

ang pagkamatay at umabot na sa puntong hindi na kakayaning buhayin ng resuscitation sa loob lang ng 
ilang segundo. Kasama sa pagsubaybay ang, pero hindi nalilimitahan sa, pagtatasa sa pagiging sapat ng 
paghinga, kulay, at anumang kakulangan ng indibidwal na binanggit ng indibidwal.

(d)	 Sa tuwing may pagkakataon, kapag isang team ang pumipiit at kaya ng limitasyon sa manpower, dapat 
magtalaga ang opisyal na may pinakamataas na ranggo ng “Opisyal Pangkaligtasan.” Dapat subaybayan 
ng Opisyal Pangkaligtasan ang kalusugan at kapakanan ng tao hanggang sa:

(i)	 Mailipat ang responsibilidad sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan (hal. 
Emergency Medical Technician (EMT), paramedic); o

(ii)	 Maiupo ang tao sa sasakyang panghatid at magsabi sa Opisyal Pangkaligtasan na maayos ang 
pakiramdam niya, at may maayos na hitsura at normal na pananalita ang tao para sa Opisyal 
Pangkaligtasan.

(e)	 Kung may mapag-alaman ang Opisyal Pangkaligtasan na problema sa paghinga, kulay, o anumang 
kakulangan sa tao, dapat niya itong ipaalam sa opisyal na may pinakamataas na ranggo. 

(f)	 Huwag ilipat ng lugar ang isang nakapiit na taong nakadapa. 
(3)	 Ang mga opisyal ay kailangang magbigay o mangasiwa ng paunang lunas na partikular sa mga kasangkapang 

pamuwersa. 
(a)	 Oleoresin Capsicum (OC) spray: Sa pinakamaagang ligtas na pagkakataon sa eksenang kontrolado 

ng tagapagpatupad ng batas, dapat kumilos ang opisyal para tugunan ang mga epekto ng OC sa tulong 
ng paghilamos sa mata ng tao gamit ang malinis na tubig at pag-ventilate gamit ang sariwang hangin, 
kung maaari. 

(b)	 Electronic Control Weapon (ECW, De-kuryenteng Armas na Pangkontrol): Sa pinakamaagang ligtas na 
pagkakataon sa eksenang kontrolado ng tagapagpatupad ng batas, dapat tanggalin ng mga opisyal ang 
mga ECW probe, maliban na lang kung nasa maselang bahagi ang probe, gaya ng ulo, dibdib, o singit. 

(i)	 Ang mga probe na nasa mga maselang bahagi ay dapat tanggalin ng EMT, paramedic, o iba pang 
propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan.

(ii)	 Dapat gamutin ang mga ECW probe bilang biohazard. 
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Mga Uri ng Puwersa

Pangunahing Prinsipyo: Gumamit ng Pinakakaunting Pisikal na Puwersang Kailangan upang Labanan ang Pagtutol 
sa mga Ganitong Pagkakataon. (Revised Code of Washington (RCW, Binagong Kodigo ng Washington) 10.120.020).

Pangunahing Prinsipyo: Gumamit Lang ng Nakamamatay na Puwersa Kapag Kailangan para Magprotekta Laban 
sa Agarang Banta ng Malubhang Pisikal na Pinsala o Pagkamatay. (Revised Code of Washington (RCW, Binagong 
Kodigo ng Washington) 10.120.020 [2022 c 80 §3 at 2022 c 4 §3]).

Hindi kailangang lubusin ng mga opisyal ang isang uri ng puwersa bago gumamit ng mas matinding puwersa.
(1)	 Mababang Antas ng Pisikal na Puwersa: Ang uri ng puwersang ito ay hindi nilalayon at may mababang 

posibilidad na magsanhi ng pinsala, pero maaaring magdulot ng saglit na pagkaasiwa o pananakit. Depende 
sa mga pagkakataon, kasama na ang mga katangian at kondisyon ng tao, maaaring kasama sa mga opsiyon sa 
mababang antas ng puwersa ang:
(a)	 Mga teknik para magdirekta ng kilos (hal., pagtulak, pag-akay, pagbuhat, pagkarga); 
(b)	 Mga pangkontrol na paghawak (hal., wrist lock, finger lock, pagmanipula sa kasukasuan);
(c)	 Mga teknik na nakabukas ang palad;
(d)	 Pagpapatumba; o
(e)	 Paggamit ng hobble restraint.

(2)	 Katamtamang Pisikal na Puwersa: Ang uring ito ng pisikal na puwersa ay nakikitaan ng panganib ng malaking 
pinsala o kapahamakan, pero hindi ito posible o nilalayong magsanhi ng pagkamatay. 
Depende sa buong pangyayari, maaaring makatwiran ang katamtamang pisikal na puwersa kapag nagbabanta 
ang isang tao ng nakaambang pag-atake sa opisyal o sa iba pa. Kasama sa mga opsiyon sa katamtamang 
puwersa ang:
(a)	 Oleoresin Capsicum (OC) spray;
(b)	 Electronic control weapons;
(c)	 Projectile Impact Weapons;
(d)	 Kagat ng canine o pinsalang dulot ng pisikal na pagkakalapit ng canine at subject;
(e)	 Mga tama ng pantirang armas (maliban sa mga tama sa ulo, leeg, lalamunan, o gulugod); o
(f)	 Mga suntok, sipa, o iba pang tama sa katawan ng isang opisyal.

(i)	 Dapat lang gamitin ng mga opisyal ang mga teknik sa pagtama na nakadirekta sa ulo ng 
subject bilang paraan ng pagtatanggol sa sarili, o pagtatanggol sa iba. Ang pagtama sa ulo 
ng isang tao gamit ang kamao, siko, tuhod, at paa ay hindi dapat gamitin bilang paraan ng 
pananakit para magpasunod. 

(3)	 Nakamamatay na Puwersa: Maaari lang gumamit ang isang opisyal ng nakamamatay na puwersa laban sa 
isa pang tao kapag kailangan ang nakamamatay na puwersa para magprotekta laban sa agarang panganib ng 
malubhang pisikal na pinsala o pagkamatay sa opisyal o iba pang tao. (RCW 10.120.020). Hindi dapat gumamit 
ang mga opisyal ng nakamamatay na puwersa laban sa mga taong nagpapakita lang ng panganib sa sarili nila at 
hindi agarang nagbabanta ng pagkamatay o malubhang pinsala sa katawan sa iba pang tao o opisyal. Kasama sa 
nakamamatay na puwersa ang:

(i)	 Pagtama ng pantirang armas sa ulo, leeg, lalamunan, o gulugod;
(ii)	 Pagtama ng ulo ng isang tao sa matigas at pirming bagay;
(iii)	 Pagpapaputok ng baril na may balang nakamamatay sa isang tao; o
(iv)	 Sadyang pagbunggo ng sasakyan sa isang taong wala sa loob ng sasakyan.
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Mga Piling Kasangkapang Pamuwersa

Pangunahing Prinsipyo: Sa Tuwing May Pagkakataon, Gumamit Muna ng Puwede at Angkop na Alternatibong Mas 
Hindi Nakamamatay Bago Gumamit ng Nakamamatay na Puwersa. (RCW 10.120.020).

(1)	 Kailangang makatwirang ihanda ng ahensiya ang mga alternatibong mas hindi nakamamatay para magamit ng 
mga opisyal. (RCW 10.120.020 [2022 c 4 §3]).

(2)	 Dapat gamitin ng mga opisyal ang lahat ng kasangkapan alinsunod sa pagsasanay at tagubilin ng manufacturer 
ng kagamitan.

Oleoresin Capsicum (OC) Spray
(1)	 Ang OC ay pampamagang nagdudulot ng matinding pakiramdam ng pagkasunog sa mata, ilong, bibig, at balat, 

na maaaring humantong sa pagpikit, pagluha, at pamamaga ng mata, pati na rin sa pagkabulon, pagkasamid, 
at pagsinghap. 

(2)	 Pagkatapos ng unang paglalapat ng OC spray, kailangang makatwiran ang bawat kasunod na paglalapat nito.
(3)	 Hindi angkop ang OC spray sa nakakulong at labis na mataong espasyo kung saan posibleng maapektuhan ang 

mga taong hindi sangkot, maliban na lang kung OC spray lang ang puwede at angkop na opsiyong pamuwersa. 
Susubukan ng mga opisyal na taga-deploy ng OC na iwasan o bawasan ang insidental na pagkalantad ng mga 
taong hindi sangkot.

Mga Pantirang Armas
(1)	 Karaniwang kasama ang baton sa mga pantirang armas na iniisyu at awtorisado ng ahensiya. 
(2)	 Hindi dapat sadyain ng mga opisyal na patamaan ang maseselang bahagi, kasama na ang ulo, leeg, mukha, 

lalamunan, gulugod, singit, o bato maliban na lang kung awtorisado ang nakamamatay na puwersa. 
(3)	 Hindi dapat gumamit ang mga opisyal ng pantirang armas para manakot ng isang tao kapag hindi makatwiran 

ang pagbabala ng pantirang armas para sa ipinapakitang banta.
(4)	 Dapat tasahin ulit kaagad ng mga opisyal ang bisa ng mga tama ng pantirang armas kapag ligtas at posible na itong 

gawin, at kung hindi mabisa, gumamit ng ibang angkop na target o ibang opsiyon sa taktikal o pisikal na puwersa. 

Projectile Impact Weapons (na tinatawag ding Extended Range Impact 
Weapons)

(1)	 Ang Projectile Impact Weapon (PIW, Pantirang Armas na Ipinupukol) ay tumitira ng balang mas hindi 
nakamamatay at ginawa para manggitla, pansamantalang mang-imbalido, o magsanhi ng pansamantalang 
pagkaasiwa sa isang tao nang hindi pumapasok sa katawan ng tao. 

(2)	 Kailangan munang bigyan ng pagsasanay ang mga opisyal sa paggamit ng PIW bago mag-deploy ng ganito 
habang nasa mga operasyon ng pagpapatupad ng batas. 

(3)	 Kapag ligtas at posible, ang isang opisyal na magpapaputok ng PIW ay dapat munang magsabi sa iba pang 
opisyal na nasa eksena bago magpaputok.

(4)	 Dapat puntiryahin ng opisyal ang puwitan, hita, binti, at malalaking kalamnan. 
(5)	 Dapat tasahin ng mga opisyal na taga-deploy ng PIW ang bisa ng PIW pagkatapos ng bawat pagpapaputok. Kung 

kailangan ng mga kasunod na round ng PIW, dapat pag-isipan ng mga opisyal na ipuntirya ito sa ibang bahagi. 
(6)	 Mga Pinaghihigpitang Paggamit. Hindi dapat gamitin ang PIW sa mga sumusunod na sitwasyon maliban na 

lang kung makatwiran ang paggamit ng nakamamatay na puwersa:
(a)	 Sadyang pagpuntirya ng PIW sa ulo, leeg dibdib, o singit maliban na lang kung awtorisado ang 

nakamamatay na puwersa.
(b)	 Sa distansiyang hindi naaayon sa mga alituntunin ng manufacturer ng PIW.
(c)	 Sa isang taong nakapuwesto sa mataas na surface (hal., pasimano, tuntungan, matarik na lugar, atbp.) 

maliban na lang kung nakagawa na ng makatwirang pagsisikap para pigilan o bawasan ang pinsalang 
may kinalaman sa pagbagsak (hal., pag-deploy ng lambat na pangkaligtasan). 



Modelong Patakaran sa Paggamit ng Puwersa 12

Electronic Control Weapons (na tinatawag ding Conducted Energy Weapons)
(1)	 Ang Electronic Control Weapon (ECW, De-kuryenteng Armas na Pangkontrol) ay portable na device 

na tumitira ng dart/electrode na nagsasalin ng electrical charge o kuryente para pansamantalang hindi 
makagalaw ang isang tao.

(2)	 Pag-isyu at Pagdadala ng ECW:
(a)	 Maaari lang gamitin ang aprubadong ECW ng mga opisyal na sertipikadong gumamit nito at 

binibigyan ulit ng sertipikasyon kada taon.
(b)	 Inaasahan ang mga opisyal na inisyuhan ng ECW na dadalhin nila ito bilang opsiyong mas hindi 

nakamamatay.
(c)	 Kapag naaayon sa naging pagsasanay, gagampanan ng mga opisyal na may dalang ECW ang tungkuling 

suriin ang armas at ang natitirang baterya nito bago magsimula ang bawat shift. Dapat iulat ng mga 
opisyal ang anumang hindi paggana nito sa isang superbisor o sa iba pang angkop na tauhan.

(3)	 Mga Pamantayan sa Paggamit:
(a)	 Dapat dalhin ng mga opisyal ang ECW nang nakasukbit sa pansuportang bahagi ng katawan, at hindi 

sa lahat kundi sa matitinding sitwasyon lang nila dapat ilabas, ipakita, at gamitin ang device gamit ang 
kamay na pansuporta (hindi pambaril). 

(b)	 Hindi dapat humawak ng ECW at baril nang sabay ang mga opisyal maliban na lang kung nasa mga 
apurahang sitwasyon. 

(c)	 Dapat puntiryahin ng mga opisyal ang mga bahagi na hindi kasama ang ulo, leeg, dibdib, o ari. 
(d)	 Hindi dapat sadyain ng mga opisyal na mag-deploy ng maraming ECW sa iisang tao, maliban na lang 

kung malinaw na pumalpak ang unang na-deploy na armas.
(e)	 Dapat malaman ng mga opisyal na ang pangunahing paggamit ng ECW ay hindi bilang kasangkapan ng 

pananakit para magpasunod. Dapat lang gamitin ang drive-stun mode kapag kailangan para makumpleto 
ang pagpapaimbalido kung isang probe lang ang tumama sa tao, kung magkalapit ang dalawang probe na 
tumama, o kung wala nang iba pang puwede at angkop na opsiyong mas hindi nakamamatay.

(f)	 Dapat malaman ng mga opisyal na ang maraming paglalapat ng ECW ay nagpapataas sa panganib 
ng malubhang pinsala sa katawan o pagkamatay.

(g)	  Dapat gamitin ang isang ECW para sa isang karaniwang cycle ng pagpapaputok na may limang 
segundo pababa, at pagkatapos nito, dapat tasahin ulit ng opisyal ang sitwasyon. Dapat lang gamitin 
ng opisyal ang minimum na bilang ng cycle na kailangan para kontrolin ang tao.

(h)	 Ipagpapalagay ng mga opisyal na kung gumamit sila ng ECW nang tatlong beses laban sa isang tao at 
magpapatuloy ang tao na manalakay, maaaring hindi mabisa ang ECW laban sa taong iyon at dapat 
isaalang-alang ng opisyal ang iba pang opsiyon.

(i)	 Kailangang malinaw na banggitin at idokumento ng mga opisyal ang pangangatwiran para sa bawat 
indibidwal na paglalapat ng ECW. 

(4)	 Mga Pinaghihigpitang Paggamit. Hindi dapat gamitin ang ECW sa mga sumusunod na sitwasyon:
(a)	 Sa isang taong tumatakas sa eksena, nang walang ibang salik. 
(b)	 Sa isang taong nakaposas o kaya ay nakapiit maliban na lang kung awtorisado ang nakamamatay 

na puwersa.
(c)	 Sa isang taong nakapuwesto sa mataas na surface (hal., pasimano, tuntungan, matarik na lugar, atbp.) 

maliban na lang kung nakagawa na ng makatwirang pagsisikap para pigilan o bawasan ang pinsalang 
may kinalaman sa pagbagsak (hal., pag-deploy ng lambat na pangkaligtasan).

(d)	 Sa isang nagmamaneho na may pisikal na kontrol sa umaandar na sasakyan, kasama na ang mga 
automobile, truck, motorsiklo, ATV, bisikleta, at scooter maliban na lang kung awtorisado ang 
nakamamatay na puwersa.

(e)	 Sa anumang kapaligiran kung saan alam o may dahilan ang opisyal para maniwalang may posibleng 
umapoy, sumingaw, o sumabog na materyal na maaaring mapasiklab ng open spark, kasama na 
ang, pero hindi nalilimitahan sa OC spray na may sumisingaw na propellant, gasolina, natural gas, 
o propane.
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Mga Baril
(1)	 Ang baril ay armas na may nakamamatay na balang dinadala ng isang opisyal na kwalipikado para sa mga 

detalye tungkol sa baril ng ahensiya o inawtorisa bilang specialty firearm ng pamunuan ng ahensiyang 
tagapagpatupad ng batas.

(2)	 Pinahihintulutan lang ang mga opisyal na magpaputok ng baril sa isang tao sa mga sitwasyon kung saan 
awtorisado ang nakamamatay na puwersa. Kailangang makatwiran ang bawat pagpapaputok ng baril.

(3)	 Pagtutok at Pagbunot ng Baril: 
(a)	 Dapat lang mangtutok ng baril sa isang tao ang mga opisyal kapag awtorisado ang nakamamatay na 

puwersa. 
(b)	 Dapat lang bunutin ng mga opisyal ang baril sa handang posisyon nang nakababa (ibig sabihin, 

nakalabas sa suksukan pero wala sa harap ng mata ng opisyal) kapag nakagawa na ang opisyal ng mga 
makatwirang obserbasyon batay sa buong pangyayari na maaari itong humantong sa punto kung saan 
iaawtorisa ang nakamamatay na puwersa. 

(c)	 Kapag napag-alamang hindi kailangan ang paggamit ng nakamamatay na puwersa, dapat ibaba, 
isuksok sa lagayan, o i-secure ng mga opisyal ang baril, kapag ligtas at posible na itong gawin. 

(d)	 Ang pagtutok ng baril sa isang tao ay isang paggamit ng puwersa na dapat iulat, at dapat idokumento 
ang pangangatwiran at pangyayari alinsunod sa mga pamamaraang itinatakda sa pang-estadong 
programa sa pangongolekta ng datos ng paggamit ng puwersa. (RCW 10.118.030). 

(4)	 Kapag posible, dapat magbigay ang mga opisyal ng verbal na babala na magpapaputok sila ng baril. 
(5)	 Bago ang desisyong gumamit ng baril, dapat isaalang-alang ng mga opisyal ang matatamaang lugar, backdrop, 

mga tao sa paligid, posibilidad ng pagdaplis, at iba pang panganib sa buhay.
(6)	 Mga Pinaghihigpitang Paggamit: 

(a)	 Hindi dapat gumamit ang mga opisyal ng baril bilang pantirang armas maliban na lang kung 
pinahihintulutan ang nakamamatay na puwersa

(b)	 Pagpapaputok ng Baril sa o mula sa Umaandar na Sasakyan:
(i)	 Hindi maaaring magpaputok ng armas ang mga opisyal sa umaandar na sasakyan maliban na 

lang kung kailangan para magprotekta laban sa nakaambang banta ng malubhang pisikal na 
kapahamakan na magreresulta mula sa paggamit ng nakamamatay na armas ng nagmamaneho 
o pasahero. Hindi itinuturing na nakamamatay na armas ang isang sasakyan maliban na lang 
kung ginagamit ng nagmamaneho ang sasakyan bilang nakamamatay na armas at walang agarang 
magagamit ang opisyal na ibang makatwirang paraan para makaiwas sa posibleng malubhang 
kapahamakan. (RCW 10.116.060).

(ii)	 Kapag posible, dapat tangkain ng mga opsiyal na umalis sa dadaanan ng umaandar na sasakyan 
sa halip na iputok ang kanilang armas sa nagmamaneho. 

(iii)	 Hindi dapat paputukan ng mga opisyal ang anumang parte ng sasakyan bilang pagtatangkang 
patigilin ang sasakyan.

(iv)	 Hindi dapat magpaputok ng baril ang mga opisyal mula sa umaandar na sasakyan, maliban na 
lang kung agarang nagbabanta ang isang tao sa opsiyal o sa iba pang tao gamit ang nakamamatay 
na puwersa.

(7)	 Mga Ipinagbabawal na Paggamit. Hindi dapat gumamit ng baril ang mga opisyal sa mga sumusunod na 
sitwasyon:
(a)	 Kapag mukhang may posibilidad na mapinsala ang isang inosenteng tao.
(b)	 Pagpapaputok ng “warning shot.”
(c)	 Pagpapaputok o pagtutok ng baril sa isang taong nagpapakita lang ng panganib sa sarili niya at walang 

malinaw na kakayahan, pagkakataon, at balak na agad na magsanhi ng pagkamatay o malubhang 
pinsala sa katawan sa opisyal o iba pang tao. 

(d)	 Pagpapaputok o pagtutok ng baril sa isang taong nagpapakita lang ng panganib sa ari-arian at walang 
malinaw na pagkakataon o balak na agad na magsanhi ng pagkamatay o malubhang pinsala sa katawan 
sa opisyal o iba pang tao. 
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Mga Piling Pampiit na Device

Dahil ginawa ang mga pampiit na device para pilitin, kontrolin, pigilan, o piitin ang galaw ng isang tao, itinuturing 
na pisikal na puwersa ang paggamit ng mga device na ito at ang lahat ng dapat isaalang-alang patungkol sa paggamit 
ng pisikal na puwersa na nakadetalye sa patakarang ito ay sumasaklaw sa paggamit ng mga ito. 

Mga Spit Guard
(1)	 Ang spit guard (na tinutukoy rin minsan bilang “spit hood,” “spit mask,” o “spit sock,”) ay device na gawa 

sa woven mesh na puwedeng isaklob sa ulo at mukha ng isang tao para sa intensiyong pigilan o bawasan ang 
pagpasa ng nakahahawang sakit sa pamamagitan ng laway, uhog, at dugo. 

(2)	 Pamantayan sa Paggamit: 
(a)	 Maaaring gumamit ang isang opisyal ng spit guard kapag pinipiit o tinatangkang piitin nang naaayon 

sa batas ang isang indibidwal na nandudura o nangangagat. 
(b)	 Ang mga opisyal na maglalapat ng spit guard ay kailangang tiyakin na nakakabit nang maayos ang 

spit guard ayon sa tagubilin ng manufacturer upang makapaglaan ng sapat na bentilasyon para 
makahinga nang normal ang nakapiit na tao. 

(c)	 Ang mga opisyal lang na matagumpay na nakatapos ng pagsasanay na aprubado ng ahensiya tungkol 
sa paglalapat ng spit guard ang awtorisadong gumamit ng ganito.

(d)	 Dapat lang gumamit ang mga opisyal ng spit guard na inisyu ng ahensiya. 
(3)	 Mga Pinaghihigpitang Paggamit:

(a)	 Ang mga taong nawisikan ng OC spray ay dapat munang i-decontaminate para hindi sila mahirapang 
huminga bago lapatan ng spit guard. 

(b)	 Para sa mga indibidwal na may krisis sa kalusugan ng pag-iisip, ang paglalapat ng spit guard ay 
maaaring magdulot ng mas malalang pagkabalisa. Dapat magbigay ang mga opisyal ng verbal na 
kasiguruhan at paulit-ulit na tasahin ang sitwasyon para tanggalin na ang spit guard kapag angkop 
na itong gawin. 

(4)	 Mga Ipinagbabawal na Paggamit. Hindi dapat maglapat ang mga opisyal ng spit guard sa mga sumusunod 
na sitwasyon dahil sa mas malalaking panganib:
(a)	 Kapag nagdurugo nang malala ang nakapiit na tao sa bahagi ng bibig o ilong. 
(b)	 Sa indibidwal na aktibong nagsusuka. Kung magsuka ang isang taong nakasuot ng spit guard, dapat 

tanggalin at itapon kaagad ang spit guard. 
(c)	 Sa indibidwal na nagsasabing may medikal siyang kondisyong nakaaapekto sa paghinga, o nagpapakita 

ng mga sintomas na nahihirapan o kinakapos siya sa paghinga. 
(5)	 Sakaling magkaroon ng medikal na emergency, dapat tanggalin kaagad ang spit guard. 
(6)	 Bago maglapat ng spit guard, dapat magbigay-babala ang isang opisyal at maglaan ng makatwirang panahon 

para makasunod ang tao sa utos ng opisyal. Kung nakalapat, dapat tanggalin ng opisyal ang spit guard kapag 
tapos na ang banta ng pagdura o pagkagat, o kung mapansin ng opisyal na hindi na kailangan ang spit guard. 

(7)	 Pagkatapos maglapat ng spit guard at kapag ligtas nang gawin, dapat iupo o igilid sa recovery position ng 
mga opisyal ang indibidwal at subaybayan ang indibidwal hangga't hindi pa tinatanggal ang spit guard. Dapat 
alalayan ng mga opisyal ang indibidwal kung posibleng malabo o magulo ang paningin niya. 

(8)	 Dapat idokumento ang paglalapat ng spit guard. 
(9)	 Dapat itapon ang mga spit guard pagkatapos ng bawat paggamit.
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Hobble Restraint
(1)	 Ang hobble restraint ay isang strap na ginawa para piitin ang paa ng isang tao upang makontrol ang isang taong 

nang-aatake. 
(2)	 Dapat lang gumamit ang mga opisyal ng hobble restraint na inisyu ng ahensiya.
(3)	 Mga Ipinagbabawal na Paggamit: Hindi dapat ikonekta ng mga opisyal ang hobble restraint sa posas o iba pang 

uri ng pampiit (ibig sabihin, itali na parang baboy ang isang indibidwal).
(4)	 Kapag naglapat ng hobble restraint, hindi dapat idapa ng mga opisyal ang tao.
(5)	 Dapat subaybayan ng mga opisyal ang mga indibidwal na naka-hobble restraint at kumilos kaagad, kung 

kailangan, para protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng tao.
(6)	 Dapat itigil ng mga opisyal ang paggamit ng hobble restraint kapag tapos na ang pangangailangan para 

gamitin ito.

Pagsasanay
(1)	 Dapat makatanggap ang lahat ng opisyal at superbisor ng pagsasanay na naaayon sa patakarang ito nang kahit 

isang beses taon-taon. Ganito dapat ang pagsasanay: 
(a)	Kombinasyon ng pag-aaral sa silid-aralan at batay sa sitwasyon, 
(b)	Magsama ng mga kaakibat mula sa komunidad, kapag may saysay at posible,
(c)	 Isama ang kasanayan sa larangan ng kultura para maunawaan ang mga komunidad na hindi balanseng 

naaapektuhan, at kung paano maaaring makaapekto sa pakikipag-ugnayan sa pulis ang mga karanasan 
sa sistema ng pagpupulisya at katarungang pangkrimen na may kinalaman sa lahi. 

(2)	 Dapat isama ang patakarang ito sa curricula ng mga pangdepensang taktika. 


