濃厚接触者：タガログ語

Para sa mga nagkaroon ng malapitang kontak
(close contact) sa pasyenteng may COVID-19

Paano ba masasabing nagkaroon ka ng malapitang kontak?

Walang
mask

1. May kasamahan ka sa bahay na nagkaroon ng COVID-19.
2. Nakasama mo sa loob ng isang (1) metro ang isang taong may
COVID-19 sa kabuuan ng limampung (15) minuto o higit pa.

Kung maituturing ka na ‘close contact’,
makikipag-uganayan saiyo ang iyong
lokal na health center.

Sa loob ng
isang metrong
distansya

Higit pa sa
labing limang
(15) minuto

Anong mangyayari kung ikaw ay naging ‘close contact’
Maaaring nahawa ka na ng virus. Hihilingin ng iyong lokal na health center na ikaw ay
magpasuri (test) at susubaybayan nila ang iyong kalusugan.

Makakatanggap
ka ng abiso mula
sa iyong lokal na
health center

• Kung magnegatibo ang
resulta ng iyong
pagsusuri
oo
• Kung hindi ka
nasuri
•

•
•

Kung ikaw ay magpositibo sa
COVID-19 test

• Maa-admit ka sa isang itinalagang
ospital o pasilidad upang maibukod
sa ibang tao.
• Maaaring humiling ang ilang mga
lokal na awtoridad ng kalusugan na
ikaw ay manatili sa bahay at ihiwalay
mo ang iyong sarili (self-quarantine).

Pinapayuhan ka na manatili sa bahay, ihiwalay ang sarili
(self-quarantine), at subaybayan ang iyong kalusugan sa
loob ng 14 na araw (hanggang sa
) matapos
ng huling kontak mo sa taong nagpositibo sa COVID-19.
Maaaring tawagan ka o hilingin ng mga lokal na awtoridad
ng kalusugan na gamitin mo ang app para masubaybayan
ang iyong kalusugan.
Manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao, hangga’t maaari.

Suriin at itala ang iyong temperatura ng dalawang beses sa isang araw: tuwing umaga
at gabi.
Kung ang temperatura mo ay 37.5C o mas mataas pa, magkalagnat, magkaroon ng ubo,
sipon, pamamaga ng lalamunan, hirap sa paghinga, o kung mawalan ka ng panlasa at/o
ng pang-amoy, makipagugnayan agad sa iyong lokal na health center.
Manatili sa bahay, ihiwalay ang sarili, at iwasan ang makibahagi sa ispasyo at bagay
kasama ang ibang mga kasapi ng iyong sambahayan hangga’t maaari.
Sundin ang walong puntos (8 tips) kapag nakabukod mag-isa sa bahay (self-isolation).

Para sa mga katanungan at alalahanin, makipag-ugnayan lamang sa iyong lokal na health center.

（contact information）

Kung kinakailangan mo kumunsulta sa iyong doktor o healthcare provider,
siguraduhing tawagan mo muna sila at ipaalam na ikaw ay nagkaroon ng malapitang
kontak (close contact) sa isang pasyenteng may COVID-19.
Mangyaring iwasan mo muna gumamit ng pampublikong transportasyon.

