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*** JOINT STATEMENT *** 

 
Nananawagan ang San Francisco na Labanan ang Xenophobia at Diskriminasyon 

 
Idineklarang pandaigdigang emerhensya ng kalusugan at nasyunal na emerhensya ng kalusugan sa 
Estados Unidos ang novel (bagong) coronavirus. Ito ay isang sitwasyon na seryoso at mabilis na 
nagbabago. Libo-libong tao sa buong mundo ay naapektuhan sa sakit na ito.  

 
Nagmula ang virus sa Wuhan, China at kumalat ito sa ilang bansa kasama ang Estados Unidos. Ang 
panganib na mahawaan ang isang tao ay depende sa kasaysayan ng kanilang pagbiyahe o sa kung nakipag-
ugnay sila sa tao na bumiyahe sa Wuhan. Ang sakit na ito ay hindi nakabatay sa lahi, etnisidad o kultura ng 
isang tao. Gayunpaman, mayroong mga diskriminasyon at xenophobia na lumilitaw. Ang mga miyembro 
ng komunidad na Asian Pacific Islander, lalo na ang komunidad na Tsino, ay nakaranas na ng 
diskriminasyon sa Asya, Europa, Australia at Estados Unidos.  

 
Inuulat ng midya sa buong mundo ang mga storya tungkol sa galit at diskriminasyon na nararanasan 
ng mga customer at estudyante na tsino, at iniinsulto sila sa personal at sa social midya. Ito ay hindi 
katanggap-tanggap at nakakasakit. Ang takot ay isang nakakamatayna epidemya.  

 
Alam natin na maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ang diskriminasyon dahil sa 
lahi, etnisidad at kultura. Sa kaso ng isang bagong sakit na lumalabas, kapag may stigma ito, konti 
lang ang lalapit para humingi ng tulong o para magtanong. Pinahihirapan lamang ito upang 
malabanan ang sakit at para maprotektahan ang kalusugan ng komunidad.   

 
Ang madalas na paghugas ng mga kamay ay ang pinakawastong paraan para maprotektahan ng mga taga 
San Francsico ang kanilang sarili mula sa sakit. Ang pagubo o pagbahing sa inyong mga manggas, ang 
pagnatili sa bahay habang may sakit at magpa-flu shot ay mga importanteng hakbang din para maiwasan 
ang paglaganap ng sakit. Hindi mapipigilan ng isang face mask ang sakit, pero kung mayroon sakit ang 
isang tao, maaaring magsuot sila ng face mask para maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo sa mga nasa 
paligid ninyo. 

 
Ang mga komersyal na mga lugar ay bukas. Hinihikayat ng City ang mga residente at bisita na 
ituloy ang pag diriwang ang Lunar New Year sa pamamagitan ng mga aktibidad katulad ng pag-
shopping, pag-kain sa mga restawran at sa pagsuporta sa mga lokal na maliliit na negosyo.  

 
Dapat magsama at magkaisa tayo sa panahong ito. Mabuti ito para sa inyong kalusugan.   
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