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Panganib ng Pananatili Indoors o sa Mga Kulob na Espasyo sa Panahon ng 

Pandemya ng COVID-19   

Na-update noong Oktubre 23, 2020  
  

Ang sumusunod na gabay ay binuo ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco at naka-

post sa sfcdcp.org/indoorrisk. Puwedeng magbago ang gabay na ito habang naa-update ang impormasyon.  

 

Layunin. Lubos na napapalaki ng pagpunta sa mga event, pagkain ng mga meal, pakikisalamuha sa iba, at 

pakikibahagi sa iba pang aktibidad indoors o sa mga kulob na espasyo ang posibilidad ng transmisyon ng 

COVID-19. Ang gabay na ito ay nagsisilbing impormasyon para sa mga negosyo at pangkalahatang publiko 

tungkol sa panganib ng mga aktibidad indoors  o sa mga kulob na espasyo (hal., mga sasakyan, eroplano, 

maliliit na kuwarto sa opisina, o locker/changing room na may hindi magandang bentilasyon, tent, sauna, 

atbp.) at mga paraan para mabawasan ang panganib na iyon.  
 

Audience. Mga residente at bumibisita sa San Francisco. Idinisenyo rin ang materyal para gamitin ng mga empleyado 

ng San Francisco at ng sinumang gumagawa ng mga materyal para ipabatid sa publiko ang panganib ng COVID-19.  

 
 

LUMALAKI ANG POSIBILIDAD NA MAGKAROON NG COVID-19 SA PANANATILI INDOORS O SA MGA 

KULOB NA ESPASYO  
  

Sumasang-ayon ang mga siyentipiko na sa pangkalahatan, mas malaki ang posibilidad na maipasa ang 
COVID-19 indoors kaysa outdoors dahil may kakayahan ang COVID-19 virus na mag-travel sa hangin nang 

mahigit sa 6 na talampakan, at naiipon ito indoors at sa mga kulob na lugar. Dapat mong pag-isipan ang 

dagdag na panganib sa iyo at sa komunidad mo bago ka makibahagi sa mga aktibidad indoors o sa mga kulob 

na espasyo (hal. mga sasakyan, eroplano, elevator, maliliit na kuwarto sa opisina, o locker/changing room na 

may hindi magandang bentilasyon, tent, sauna, atbp.). 
  

Paano Kumakalat ang Covid-19?  

Ayon sa aming kasalukuyang pagkakaunawa, kadalasang naikakalat ang COVID-19 mula sa isang tao 
patungo sa isa pa sa hangin sa pamamagitan ng mga droplet na may virus sa hininga ng isang taong may 
COVID-19. Sumasama ang mga droplet sa hangin sa tuwing humihinga ang isang tao. Higit pang droplet 
ang sumasama sa hangin kapag nagsasalita, kumakanta, umuubo, o bumabahing ang mga taong may 
impeksyon. Posibleng walang sintomas ang mga taong may COVID-19 at nakakapagbuga pa rin sila ng 
mga droplet na may virus na posibleng makahawa sa iba. Maaaring mangyari ang transmisyon sa 
pamamagitan ng:   

• Mas malalaking droplet. Kung minsan, tinatawag na “ballistic droplet” ang mas malalaking droplet na 
ito dahil ang mga ito ay kumakalat sa mga tuwid na linya at hinihila pababa ng gravity. Mahahawahan 
ang mga taong nasa malapit, na karaniwang sa loob ng 6 na talampakan, kapag nalanghap nila ang 
mga droplet na ito o kapag napunta ang mga droplet sa kanilang mata, ilong, o bibig.  

• Mas maliliit na droplet ng mga nakakahawang particle. Maaaring lumutang sa hangin ang mga ito sa 
loob ng isang partikular na panahon at/o maaari itong kumalat nang lampas sa 6 na talampakan sa 
mga daloy ng hangin sa loob ng mga gusali, lalo na sa mga kulob na lugar na may hindi magandang 
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bentilasyon. Nahahawahan ang mga taong nasa iisang lugar kapag nalanghap nila ang mas maliliit na 
droplet at particle na ito o kapag napunta ang mga droplet o particle sa kanilang mata, ilong, o bibig 
– kahit na mahigit 6 na talampakan ang layo nila sa isa't isa. Kung minsan, tinatawag na “aerosol” o 
“bioaerosol” ang mga droplet na ito.  

Puwede ring kumalat ang COVID-19 kung may mahahawakang kontaminadong surface ang isang tao, at 
pagkatapos ay hahawak siya sa kanyang mga mata, ilong, o bibig. Kung minsan, tinatawag ang mga 
kontaminadong surface bilang “mga fomite.” Gayunpaman, hindi ito masyadong karaniwan.  

  
Sa pangkalahatan, kung posible, piliin ang mga outdoor na aktibidad kaysa sa mga indoor na aktibidad, at kung 
may kailangan kang puntahan indoors o na nasa indoor na espasyo, limitahan ang oras mo kung hindi bahagi 

ng iyong sambahayan ang mga taong kasama mo. Umiwas sa mga indoor at kulob na espasyo kung saan 

siksikan ang mga tao at hindi maganda ang bentilasyon.  

 

MGA MADALAS ITANONG  
  

1) Mas mapanganib ba talagang manatili indoors o sa mga kulob na espasyo?  

a. Sa pangkalahatan, oo. Kadalasan, mas mapanganib ang isang aktibidad indoors kaysa outdoors 

dahil sa posibilidad ng transmisyon ng aerosol indoors.  

2) Gaano kamapanganib?  

a. Mahirap magkalkula ng mga eksaktong numero pero malinaw ang siyensya: puwedeng maipon 

ang COVID-19 virus indoors at maraming indibidwal ang puwedeng magkasakit indoors kahit 
mahigit sa 6 na talampakan ang layo nila sa indibidwal na may sakit.  

b. Napapalaki ng bawat isa sa mga salik na ito ang panganib sa iyo:   

• pakikibahagi sa maraming indoor na aktibidad  

• pagsama sa ibang tao mula sa ibang sambahayan indoors  

• pananatili indoors sa mga lugar na may hindi maganda o walang bentilasyon 
(tingnan ang www.sfcdcp.org/COVID-ventilation tungkol sa kung paano i-optimize ang 
bentilasyon)  

• pag-aalis ng iyong takip sa mukha, gaano man katagal, habang may mga kasama 
kang hindi nakasuot ng takip sa mukha  

• paglapit sa ibang tao nang may distansyang wala pang 6 na talampakan  

• paglapit sa mga taong kumakanta o sumisigaw  

Lalo pang nadaragdagan ang panganib sa iyo sa mga aktibidad kung saan magkakasama ang 

mga salik na ito ng panganib.  

3) Paano natin mababawasan ang panganib indoors o sa mga kulob na espasyo?  

a. Isaalang-alang ang mga potensyal na alternatibo sa labas at sa loob ng bahay   

b. Maghanap ng mga opsyon para sa outdoors, curbside, delivery, o take out  

c. Magpasyang huwag makisalamuha indoors (kasalukuyang bina-ban ng Estado at County ang 
mga pribadoong social na indoor na pagtitipon)  

d. Maagang pagplanuhan at pag-isipan ang mga pag-iingat para sa kaligtasan para sa mga indoor 

na aktibidad  

http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
http://www.sfcdcp.org/COVID-ventilation
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e. Limitahan lang sa iyong mga kinakailangan ang pagbiyahe sa mga sasakyan kasama ng mga 

taong hindi mo kasama sa iyong sambahayan (pagpasok sa trabaho, pagkuha ng pagkain, mga 

serbisyong panlipunan, medikal na pangangalaga, atbp)   

f. Limitahan ang iyong grupo sa mga miyembro lang ng sarili mong sambahayan  

g. Limitahan ang oras na ginugugol indoors at sa mga kulob na espasyo. Bawasan ang oras sa 
mga lugar kung saan hindi palaging nagsusuot ng mask  

h. Maghanap ng mga oras kung saan hindi masyadong abala o siksikan sa lokasyon  

i. Pumili ng mga lokasyon kung saan mas malalaki ang interior na espasyo at mataas ang mga kisame  

j. Maghanap ng maayos na bentilasyon, kasama ang maayos na flow ng hangin mula sa mga 

nakabukas na pinto o bintana, system para sa bentilasyon na may ribbon o tissue na 

nagpapakitang gumagana ang mga ito, at portable na air cleaner. Tingnan ang 

www.sfcdcp.org/COVID-ventilation para sa higit pa tungkol sa kung paano i-optimize ang 

bentilasyon.  

k. Hangga't posible, huwag pumunta sa mga lugar kung saan hindi nakasuot ng mask at hindi 

nagpapanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo sa isa't isa ang mga tao  

l. Mas malaki ang panganib kapag kumakanta, sumisigaw, bumabahing, o umuubo: bumalik 
outdoors kung makikita o maririnig mo ang mga aktibidad na ito indoors  

m. Tiyaking nagpapanatili ka ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa iba  

n. Palaging isuot ang iyong mask  

Mga Mapagkukunan  
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