
  

Pangkalahatang Abiso para sa Pagkakalantad sa COVID-19 para sa Mga 
Nasa Hustong Gulang 

Binago 08/10/2021  

 
Nagpositibo sa COVID-19 ang isa o higit pang indibidwal sa aming organisasyon.  

May nakasabay ka sa aming organisasyon na isang taong napag-alamang may COVID-19, pero sa abot 
ng aming kaalaman, HINDI ka nagkaroon ng close contact sa nasabing indibidwal na may COVID-19. 
Ang close contact ay isang taong lumapit sa isang indibidwal na may COVID-19 nang may layong wala 
pang 6 na talampakan, nang 15 minuto o higit pa sa kabuuan sa loob ng 24 na oras, kahit na parehong 
nakasuot ng mask ang mga indibidwal. Makakatanggap ng hiwalay na abiso ang mga taong nagkaroon 
ng close contact sa isang taong may COVID-19. 

Puwede mong ipagpatuloy ang iyong mga karaniwang aktibidad, kasama ang pagpasok sa trabaho. Hindi 
mo kailangang mag-quarantine o magpasuri, maliban na lang kung magkakaroon ka ng mga sintomas ng 
COVID-19.  

ANG KAILANGAN MONG GAWIN: 

Subaybayan ang sarili para sa mga sintomas na ito ng COVID-19 sa susunod na 14 na araw. Kasama ang mga 
sintomas: 

● Lagnat o panlalamig  
● Ubo 
● Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga 
● Hindi karaniwang pagkapagod o pagkahapo 
● Mga pananakit ng kalamnan o katawan  
● Pananakit ng ulo 
● Kawalan ng panlasa o pang-amoy  
● Pananakit ng lalamunan 
● Baradong ilong o tumutulong sipon 
● Pagtatae, pagduruwal, o pagsusuka 

 
Kung mayroon kang mga sintomas: 

o Magpasuri para sa COVID-19. Pakiabisuhan kami kaagad kung magpopositibo ka.  

▪ Kung wala kang isang regular na doktor o insurance para pangkalusugan, tingnan 
ang http://sf.gov/GetTestsSF para sa mga lugar kung saan maaari kang magpasuri 
nang libre. 

o Manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao habang hinihintay ang iyong mga resulta.  

▪ Para sa karagdagang impormasyon sa pananatili sa bahay kung mayroon kang 
COVID-19, tingnan ang https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-
quarantine.asp 

 

 

Para sa karagdagang impormasyon sa COVID-19, mangyaring tingnan ang 
https://www.sfcdcp.org/covid19. 
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