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Mga Tagubilin sa Isolation sa Bahay at Quarantine 
Pangangalaga sa inyong sarili at sa iba sa 
gitna ng COVID-19 
 

 

Naglalaman ang dokumentong ito ng mga tagubilin sa isolation at quarantine, impormasyon sa 
pangangalaga sa sarili at kung paano maprotektahan ang inyong pamilya, sambahayan, mga kaibigan 
at komunidad sa gitna ng COVID-19. Maaaring naisin ninyong basahin ito nang buo, at ibahagi sa iba, 
upang manatiling handa.  

 

Maaaring i-print ang dokumentong ito sa 5 magkakaibang seksyon na may 1-3 pahina, kung kailangan, 
at saklaw nito ang mga sumusunod na paksa: 

Ano'ng gagawin ninyo kung may mga sintomas kayo at hindi pa kayo nada-diagnose  
na may COVID-19 ............................................................................................................................ 2 

Ano'ng gagawin kung nagpositibo kayo sa COVID-19 o na-diagnose kayo na may COVID-19 ....... 5 

Ano'ng gagawin ninyo kung nagkaroon kayo ng close contact sa taong may COVID-19 ............... 7 

Pangangalaga sa Inyong Sarili at sa Iba......................................................................................... 11 

Pagprotekta sa inyong mga minamahal sa buhay at ibang tao sa inyong tahanan mula  
sa COVID-19 ............................................................................................................................................ 11 

Kailan tatanggap ng pangangalagang medikal ........................................................................................ 12 

Mahahalagang Manggagawa: Pagbabalik sa trabaho bago magwakas ang inyong isolation  
o quarantine ............................................................................................................................................ 12 
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Ano'ng gagawin ninyo kung may mga sintomas kayo at 
hindi pa kayo nada-diagnose na may COVID-19 
Mga Tagubilin sa Isolation sa Bahay para sa Mga Sintomas 

Ang mga tagubiling ito ay para sa mga taong WALANG close contact sa taong may COVID-19, at hindi pa 
nasusuri o naghihintay ng resulta ng kanilang pagsusuri.  

1. Manatili sa bahay maliban kung magpapasuri o tatanggap ng pangangalagang medikal. 

• Dapat kayong manatili sa bahay kahit na hindi pa kayo nasusuri.  
Dapat kayong manatili sa bahay habang naghihintay para sa resulta ng inyong pagsusuri.  

• Huwag magpapasok ng mga bisita sa inyong bahay, maliban kung kailangan ninyo ang tulong 
nila upang alagaan kayo. Maaaring mag-iwan ang inyong mga kaibigan at pamilya ng pagkain, 
gamot, at iba pang kailangan ninyo sa tapat ng inyong pinto.  

• Kung aalis kayo ng bahay upang magpasuri o makatanggap ng pangangalagang medikal, iwasan 
ang pagsakay sa pampublikong transportasyon, mga taxi, o mga ride-share (Lyft, Uber) kung 
posible. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang www.sfcdcp.org/safertransit. 

2. Magpasuri. 

• Makipag-ugnayan sa inyong doktor o klinikang nakalista sa inyong card ng insurance sa 
kalusugan. Sabihin sa kanilang may mga sintomas kayo ng COVID-19. Inaatasan ang mga 
provider ng pangangalagang pangkalusugan sa San Francisco na alukin kayo ng pagsusuri para sa 
COVID-19 kung may mga sintomas kayo ng COVID-19, sa ilalim ng Utos sa Kalusugan C19-15c.  

• Kung wala kayong insurance sa kalusugan o regular na doktor, tingnan ang 
https://sf.gov/gettested para sa mga lugar kung saan kayo maaaring magpasuri nang libre. 

3. Pangalagaan ang inyong sarili at sumubaybay para sa mga lumalalang sintomas  
ng COVID-19. 

Karamihan ng mga taong may mga sintomas ng COVID-19 ay mayroong hindi malubhang sakit at 
gumagaling sa bahay nang walang pangangalagang medikal. Pangalagaan ang inyong sarili. 
Magpahinga at uminom ng maraming likido. Nakakatulong ang over-the-counter na gamot gaya  
ng acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Motrin® o Advil®) na maibsan ang lagnat o pananakit.  

Lumalabas ang mga sintomas 2-14 na araw pagkatapos mahawahan ang isang tao, karaniwang 
matapos ang 5-6 na araw. Kabilang sa mga sintomas ang: 

• Lagnat, panlalamig, o paulit-ulit na 
panginginig/pangangatog  

• Ubo  

• Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga  

• Pananakit ng lalamunan  

• Kawalan ng panlasa o pang-amoy. Maaaring 
iba ang lasa o amoy ng pagkain at inumin. 

• Nakakaramdam ng hindi karaniwang 
panghihina o pagkapagod  

• Pananakit ng mga kalamnan  

• Pananakit ng ulo  

• Sipon o baradong ilong  

• Pagduruwal, pagsusuka, o pagtatae 

Tawagan ang inyong doktor kung lalala ang inyong mga sintomas, lalo na kung nahihirapan kayong 

https://sfcdcp.org/i&q
http://www.sfcdcp.org/safertransit
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-15-Health-Facility-and-Provider-Testing.pdf
https://sf.gov/gettested
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huminga. Tingnan ang seksyon sa ibaba, “Kailan kukuha ng pangangalagang medikal.” 

4. Subukang lumayo sa ibang tao sa inyong bahay, kung sakaling nahawahan kayo. 
Basahin ang seksyon sa ibaba na pinamagatang “Pagprotekta sa Inyong Mga Minamahal sa Buhay at 
Iba Pang Tao sa Inyong Tahanan.” 

Pagwawakas sa isolation pagkatapos ng mga sintomas ng COVID-19: Kailan 
ko makakasalamuha ang ibang tao?  

Kung negatibo ang inyong pagsusuri. 

Sa karamihan ng mga kaso, maaari kayong makisalamuha sa ibang tao kung: 

• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas. 

Mayroon pa ring posibilidad na mayroon kayong COVID-19 at mahawahan ninyo ang ibang tao. 
Maaaring magnegatibo ang mga tao sa unang bahagi ng panahong nahawahan sila. Upang maging 
ligtas, maaaring naisin ninyong manatili sa bahay sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ang 
inyong mga sintomas. Makipag-usap sa inyong doktor kung hindi kayo sigurado sa gagawin. 

Kung nagkaroon kayo ng close contact sa isang taong may COVID-19 sa nakalipas na 10 araw, dapat 
pa rin kayong manatili sa bahay hanggang sa matapos ang inyong quarantine. Tingnan ang seksyon 
sa ibaba na pinamagatang “Ano'ng gagawin kung nagkaroon kayo ng close contact sa isang taong 
may COVID 19: Mga Tagubilin sa Quarantine sa Bahay”  

Kung positibo ang inyong pagsusuri, 
Tingnan ang seksyon sa “Ano'ng gagawin ninyo kung positibo ang inyong pagsusuri sa COVID-19: 
Mga Tagubilin para sa Isolation sa Bahay para sa COVID-19.” Sa karamihan ng mga kaso, maaari 
kayong makisalamuha sa ibang tao kapag totoo ang lahat ng sumusunod: 

• 10 araw na ang nakalipas pagkatapos magsimula ang inyong mga sintomas at 

• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas. 

Kung hindi kayo nagpasuri o naghihintay pa rin kayo ng resulta ng inyong pagsusuri. 
Maaari kayong makisalamuha sa ibang tao kapag totoo ang lahat ng sumusunod 

• 10 araw na ang nakalipas simula noong nagsimula ang inyong mga sintomas at 

• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas. 

Paano kung may mga sintomas ako, ngunit nagkaroon na ako ng COVID-19 sa nakaraang 
3 buwan?  
Kumonsulta sa inyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Ang inyong provider ng pangangalagang 
pangkalusugan ang magpapasya kung kailangan ninyong magpasuri o manatiling naka-isolate. 

Kailangan bang manatili sa bahay ang lahat ng kasama ko hanggang sa makuha ko ang 
resulta ng aking pagsusuri? 

https://sfcdcp.org/i&q
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Hindi. Maaari pa ring magtrabaho, pumasok sa paaralan, at magpatuloy sa kanilang mga karaniwang 
aktibidad ang ibang tao sa inyong sambahayan, hangga't wala silang sintomas ng COVID-19.
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Ano'ng gagawin kung nagpositibo kayo sa COVID-19  
o na-diagnose kayo na may COVID-19 
Mga Tagubilin sa Isolation sa Bahay para sa COVID-19 

1. Manatili sa bahay maliban na lang kung kukuha kayo ng medikal na pangangalaga.  

• Dapat kayong manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao, maliban kung tatanggap ng 
pangangalagang medikal.  

• Huwag magpapasok ng mga bisita sa inyong bahay, maliban kung kailangan ninyo ang tulong 
nila upang alagaan kayo. Maaaring mag-iwan ang inyong mga kaibigan at pamilya ng pagkain, 
gamot, at iba pang kailangan ninyo sa tapat ng inyong pinto.  

• Kung may mga pupuntang tao sa inyong tahanan upang alagaan kayo, dapat silang mag-quarantine. 
Tingnan ang seksyong ito sa close contact at quarantine para sa karagdagang impormasyon. 

• Tawagan ang 3-1-1 kung hindi kayo makapag-isolate mula sa ibang tao sa tinitirhan ninyo,  
o kung kailangan ninyo ng pagkain at iba pang resource upang manatili sa tahanan. 

2. Sagutin ang telepono kung makakatanggap kayo ng tawag mula sa (916) 262-7553. 

Tawag ito mula sa isang sinanay na manggagawa sa kalusugan mula sa San Francisco Department of 
Public Health (Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco) dahil mayroon kayong 
COVID-19. Tatanungin ng manggagawa sa kalusugan ang inyong kalagayan at iuugnay kayo sa 
suporta sa pagkain, pabahay, at iba pang suporta upang makapanatili kayo sa bahay nang ligtas. 
Tutulong din ang tauhan ng kagawaran ng kalusugan sa pagpapaalam sa mga taong nagkaroon sila 
ng close contact sa inyo (sa loob ng 6 na talampakan sa loob ng kabuuang 15 minuto o higit pa) at 
maaaring na-expose sila sa COVID-19. 

Hindi ibabahagi ang inyong pangalan sa mga taong nagkaroon ng close contact sa inyo.  

Hindi kayo tatanungin ng mga manggagawa sa kalusugan tungkol sa: 
• Inyong status sa immigration o Social Security number  
• Pera 
• Account sa bangko o mga credit card number 

3. Sabihin sa inyong mga close contact na na-expose kayo sa COVID-19. 
Ang isang close contact ay sinumang nasa loob ng 6 na talampakan mula sa inyo sa loob ng kabuuang 
15 minuto o higit pa sa loob ng isang araw, simula 48 oras bago lumitaw ang inyong mga sintomas  
(kung wala kayong sintomas, 48 oras bago kinolekta sa inyo ang inyong positibong resulta).1  

Maaaring makahawa ng COVID-19 sa iba ang taong nahawahan bago siya magkaroon ng mga 
sintomas o magpositibo sa pagsusuri. 
Sa pamamagitan ng pagpapaalam sa inyong mga close contact na maaaring nahawahan sila at 
kailangan nilang mag-quarantine, tumutulong kayong mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.  

 
1 Kabilang din sa close contact ang sinumang tumira o nanatili kasama ninyo nang magdamag; nag-alaga sa 

inyo o inalagaan ninyo; naging pisikal na malapit sa inyo, kabilang lang ang pakikipaghalikan o pakikipagtalik; 
o nagkaroon ng contact sa inyong mga likido sa katawan (umubo o bumahing kayo sa kanila, nakahiraman 
ng mga kubyertos, o uminom kayo sa iisang baso o bote), habang nakakahawa kayo. 

 

https://sfcdcp.org/i&q
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• Bigyan o padalhan ang inyong mga close contact ng kopya ng seksyong pinamagatang “Ano'ng 
gagawin ninyo kung nagkaroon kayo ng close contact sa taong may COVID 19: Mga Tagubilin sa 
Quarantine sa Tahanan,” online sa www.sfcdcp.org/i&q 

• Kung mayroon na kayong California Notify app (canotify.ca.gov) sa inyong smartphone bago 
ang inyong positibong pagsusuri sa COVID-19, ilagay sa app ang California DPH code na nai-text 
sa inyo. Ipapaalam sa mga taong mayroong app sa kanilang telepono noong nagkaroon sila ng 
close contact sa inyo na na-expose sila sa COVID-19. Ipapaalam sa kanila ang petsa ng 
pagkaka-expose ngunit hindi ang oras, lokasyon, o kung sino kayo. 

4. Pangalagaan ang inyong sarili at sumubaybay para sa mga lumalalang sintomas  
ng COVID-19. 
Karamihan ng mga taong may mga sintomas ng COVID-19 ay mayroong hindi malubhang sakit at 
gumagaling sa bahay nang walang pangangalagang medikal. Pangalagaan ang inyong sarili. 
Magpahinga at uminom ng maraming likido. Nakakatulong ang over-the-counter na gamot gaya ng 
acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Motrin® o Advil®) na maibsan ang lagnat o pananakit.  

Lumalabas ang mga sintomas 2-14 na araw pagkatapos mahawahan ang isang tao, karaniwang 
matapos ang 5-6 na araw. Kabilang sa mga sintomas ang: 

• Lagnat, panlalamig, o paulit-ulit na 
panginginig/pangangatog  

• Ubo  
• Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga  
• Pananakit ng lalamunan  
• Kawalan ng panlasa o pang-amoy. Maaaring 

iba ang lasa o amoy ng pagkain at inumin. 

• Nakakaramdam ng hindi karaniwang 
panghihina o pagkapagod  

• Pananakit ng mga kalamnan  
• Pananakit ng ulo  
• Sipon o baradong ilong  
• Pagduruwal, pagsusuka, o pagtatae 

Tawagan ang inyong doktor kung lalala ang inyong mga sintomas, lalo na kung nahihirapan kayong 
huminga. Tingnan ang seksyong pinamagatang “Kailan kukuha ng pangangalagang medikal.” 

5. Subukang lumayo sa ibang tao sa inyong bahay. 

• Basahin ang seksyong pinamagatang “Pagprotekta sa Inyong Mga Minamahal sa Buhay at Iba 
Pang Tao sa Inyong Tahanan.”  

Pagwawakas ng isolation: Kailan ako maaaring ligtas na makisalamuha sa 
iba pagkatapos ng COVID-19?  

Kung mayroon kayong mga sintomas, 
Maaari kayong makisalamuha sa iba kapag totoo ang lahat ng sumusunod: 

• 10 araw na ang nakalipas simula noong unang lumabas ang mga sintomas at 

• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas. 
Maaari kayong makisalamuha sa iba kahit hindi gumagaling ang mga pagbabago sa panlasa  
o pang-amoy.  
Maaaring tumagal nang ilang linggo hanggang ilang buwan ang kawalan ng panlasa o pang-amoy. 

Kung hindi kayo kailanman nagkaroon ng anumang sintomas, maaari kayong 
makisalamuha sa iba kung: 

• 10 araw na simula noong araw na nakolekta ang inyong positibong pagsusuri. 

Nagsimula ang inyong mga sintomas pagkatapos ng inyong positibong pagsusuri, tingnan ang mga 
tagubilin para sa kung nagkaroon kayo ng mga sintomas na nasa itaas.

https://sfcdcp.org/i&q
http://www.sfcdcp.org/i&q
file:///C:/Users/Jan%20Gurley/Documents/Communicable%20Disease%20Prevention%20Special%20Advisor/canotify.ca.gov
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Kung nagkaroon kayo ng malalang sakit dulot ng COVID-19 (naospital kayo at 
nangailangan ng oxygen), maaaring kailanganin ninyong manatiling naka-isolate nang hanggang 

20 araw pagkatapos ng unang paglabas ng inyong mga sintomas. Tanungin ang inyong team sa ospital 
o provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

Kung kayo ay mayroong mahinang immune system o kayo ay immunocompromised, 
kung saan halimbawang kabilang ang mga taong sumasailalim sa paggagamot ng kanser, o mga taong 
nagkaroon ng transplant ng organ, o mga taong ginagamot para sa ilang autoimmune disease) 
maaaring kailangan ninyong manatili sa bahay at mag-isolate ng hanggang 20 araw. Makipag-usap  
sa inyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

Ano'ng gagawin ninyo kung nagkaroon kayo ng close 
contact sa taong may COVID-19 
Mga Tagubilin sa Quarantine sa Bahay 

Kung nagkaroon kayo ng close 
contact sa taong may COVID-19, 
maaaring nahawa kayo. Maaari 
ninyong maikalat ang impeksyon sa 
iba, bago pa man kayo magkaroon 
ng mga sintomas o magpositibo sa 
pagsusuri. Kung nagka-quarantine 
kayo para sa pagbiyahe, 
kakailanganin ninyong sundin ang 
mga parehong tagubilin. Narito  
ang kailangan ninyong gawin: 

1. Manatili sa bahay  
maliban kung 
magpapasuri o tatanggap 
ng pangangalagang 
medikal. 

• Dapat kayong manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao, maliban kung magpapasuri o kukuha ng 
pangangalagang medikal. 

• Huwag magpapasok ng mga bisita sa inyong bahay, maliban kung kailangan ninyo ng tulong 
upang alagaan kayo. Maaaring mag-iwan ang inyong mga kaibigan at pamilya ng pagkain, 
gamot, at iba pang kailangan ninyo sa tapat ng inyong pinto.  

• Kung aalis kayo ng bahay upang magpasuri o makatanggap ng pangangalagang medikal, iwasan 
ang pagsakay sa pampublikong transportasyon, mga taxi, o mga ride-share (Lyft, Uber) kung 
posible. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang www.sfcdcp.org/safertransit. 

• Tumawag sa 3-1-1 kung hindi kayo makapag-quarantine sa kung saan kayo nakatira, o kung 
kailangan ninyo ng pagkain o iba pang resource. 

https://sfcdcp.org/i&q
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://www.sfcdcp.org/safertransit
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2. Magpasuri. 
Ang pagsusuri sa COVID-19 ay lubos na inirerekomenda para sa mga close contact, lalo na kung 
nakatira kayo kasama ang isang taong malamang na magkaroon ng malubhang sakit kung 
magkakaroon siya ng COVID-19. Para sa listahan ng mga grupong mayroong mas mataas na 
panganib ng malalang COVID-19, tingnan ang sfcdcp.org/vulnerable. 

• Magpasuri 6 na araw pagkatapos ng inyong huling close contact, kung hindi kayo magkakaroon 
ng anumang sintomas bago ito.  

• Magpasuri kaagad kung magkakaroon kayo ng mga sintomas kailanman habang naka-quarantine 
kayo, kahit pa nagkaroon kayo ng negatibong resulta noong simula ng quarantine.  

Manatili sa bahay hanggang sa pagwawakas ng inyong quarantine, kahit negatibo ang 
inyong resulta. 
Maaari pa ring nahawahan kayo. Maaaring magnegatibo ang mga tao sa unang bahagi ng panahong 
nahawahan sila. 

Upang makakuha ng pagsusuri sa COVID-19, 

• Makipag-ugnayan sa inyong doktor o klinikang nakalista sa inyong card ng insurance sa kalusugan. 
Ipaalam sa kanilang nagkaroon kayo ng close contact sa taong may COVID-19. Inaatasan ang mga 
provider ng pangangalagang pangkalusugan sa San Francisco na alukin kayo ng pagsusuri para sa 
COVID-19 kung may mga sintomas kayo ng COVID-19, sa ilalim ng Utos sa Kalusugan C19-15c.  

• Kung wala kayong insurance sa kalusugan o regular na doktor, tingnan ang 
https://sf.gov/gettested para sa mga lugar kung saan kayo maaaring magpasuri nang libre. 

3. Sagutin ang telepono kung makakatanggap kayo ng tawag mula sa (916) 262-7553. 

Tawag ito mula sa isang manggagawa sa kalusugan mula sa San Francisco Department of Public 
Health (Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco) dahil na-expose kayo sa COVID-19. 
Magagawa nilang sagutin ang inyong mga tanong tungkol sa COVID-19 at quarantine, tulungan 
kayong makapagpasuri, at tulungan kayong makakonekta sa suporta sa pagkain, pabahay, o iba pang 
suporta upang makapanatili kayo sa bahay. 

Hindi tatanungin ng tauhan ng kagawaran ng kalusugan ang tungkol sa: 

• Inyong Social Security number o status sa immigration 

• Pera 

• Account sa bangko o mga credit card number 

4. Subaybayan ang sarili para sa mga sintomas ng COVID-19.  

Magpasuri kaagad kung magkakaroon kayo ng mga sintomas, kahit pa nagkaroon kayo ng 
negatibong resulta noong simula ng quarantine. Lumalabas ang mga sintomas 2-14 na araw 
pagkatapos mahawahan ang isang tao, karaniwang 5-6 na araw. Kabilang sa mga sintomas ang:

• Lagnat, panlalamig, o 
panginginig/pangangatog  

• Ubo  

• Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga  

• Kawalan ng panlasa o pang-amoy. Maaaring 
iba ang amoy o lasa ng pagkain at inumin 

• Pananakit ng lalamunan 

• Nakakaramdam ng hindi karaniwang 
panghihina o pagkapagod  

• Pananakit ng mga kalamnan  

• Pananakit ng ulo  

• Sipon o baradong ilong  

• Pagduruwal, pagsusuka, o pagtatae

Karamihan ng mga taong may mga sintomas ng COVID-19 ay mayroong hindi malubhang sakit at 

https://sfcdcp.org/i&q
https://sfcdcp.org/vulnerable
https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-15-Health-Facility-and-Provider-Testing.pdf
https://sf.gov/gettested
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gumagaling sa bahay nang walang pangangalagang medikal. Pangalagaan ang inyong sarili. 
Magpahinga at uminom ng maraming likido. Nakakatulong ang over-the-counter na gamot gaya 
ng acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Motrin® o Advil®) na maibsan ang lagnat o pananakit.  

Tawagan ang inyong doktor kung lalala ang inyong mga sintomas, lalo na kung nahihirapan 
kayong huminga. Tingnan ang “Kailan tatanggap ng pangangalagang pangkalusugan” sa ibaba  

5. Subukang lumayo sa ibang tao sa inyong bahay, kung sakaling nahawahan kayo. 

Basahin ang seksyon sa ibaba na pinamagatang “Pagprotekta sa Inyong Mga Minamahal sa Buhay at 
Iba Pang Tao sa Inyong Tahanan.”  

Paano kung nagkaroon na ako ng COVID-19 sa nakaraang 3 buwan?  

Kung nagkaroon kayo ng COVID-19 sa nakaraang 3 buwan, na kumpirmado sa pamamagitan ng isang 
pagsusuri sa laboratoryo, hindi ninyo kailangang mag-quarantine, hangga't wala kayong sintomas. Dapat 
kayong sumubaybay para sa mga sintomas sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng inyong huling close 
contact sa taong may COVID-19.  

Kung magkakaroon kayo ng mga sintomas, mag-quarantine sa bahay hanggang sa maaari kayong kumonsulta 
sa inyong provider ng pangangalagang pangkalusugan. Ang inyong provider ng pangangalagang 
pangkalusugan ang magpapasya kung kailangan ninyong magpasuri o manatiling naka-quarantine. 

Dapat bang mag-quarantine kasama ko ang lahat ng tao sa aking bahay? 
Hindi. Dapat lang mag-quarantine ang mga taong nagkaroon ng close contact sa taong may COVID-19. 
Maaaring umalis sa bahay ang ibang taong kasama ninyo sa bahay, hangga't wala silang sintomas  
ng COVID-19. 

https://sfcdcp.org/i&q
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Pagwawakas ng quarantine: Kailan ako maaaring ligtas na makisalamuha 
sa ibang tao?  

Kung hindi kayo magkakaroon ng anumang sintomas at hindi magpopositibo ang inyong 
pagsusuri, maaari kayong makisalamuha sa ibang tao makalipas ang 10 araw mula ng 
inyong huling close contact sa taong may COVID-19.  

• Kung hindi kayo makakalayo sa taong may COVID-19 (halimbawa, isang bata o sinumang 
inaalagaan ninyo), dapat kayong mag-quarantine sa loob ng 10 araw kapag hindi na siya 
nakakahawa. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay 20 araw pagkatapos magsimulang magkaroon 
ng mga sintomas ng COVID-19 ang tao, o kung hindi siya kailanman nagkaroon ng sintomas, 
20 araw pagkatapos ng kaniyang positibong pagsusuri.  

• Manatiling nakasubaybay para sa mga sintomas mula araw 10-14.  
Mayroong napakiliit na tsansang may sakit pa rin kayo at maaari ninyong mahawahan ang iba. 
Kung magkakaroon kayo ng mga sintomas sa panahong ito, magpasuri, manatili sa bahay 
maliban kung tatanggap ng pangangalagang medikal, at magsagawa ng mga hakbang upang 
maprotektahan ang ibang tao sa inyong sambahayan hanggang matanggap ninyo ang resulta  
ng inyong pagsusuri.  

• Sa panahong ito, iwasan ang mga aktibidad na mas mataas ang panganib gaya ng pagkain kasama 
ng ibang tao o pakikisalamuha nang walang mask, lalo na sa mga taong mas malamang na 
lubhang magkakasakit kung magkakaroon sila ng COVID-19. Para sa listahan ng mga grupo  
na may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malalang COVID-19, tingnan ang 
sfcdcp.org/vulnerable. Kung hindi kayo magkakaroon ng mga sintomas sa loob ng 14 na araw 
matapos ninyong ma-expose, maaari ninyong ipagpatuloy ang inyong mga karaniwang aktibidad.  

Kung nakatira kayo sa bilangguan, nursing home, shelter, o dormitoryo, dapat kayong 
maghintay ng 14 na araw pagkatapos ng inyong huling close contact. Kung nagtatrabaho 

kayo sa isa sa mga lugar na ito, dapat kayong maghintay ng 14 na araw bago bumalik sa trabaho, 
maliban na lang kung isa kayong mahalagang manggagawa (tingnan ang pagbabalik sa trabaho sa ibaba). 
Dahil ito sa mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa mga kulungan, nursing home, at iba pang lugar kung 
saan maraming nakatirang tao.  

Paano kung mayroon akong mga sintomas habang naka-quarantine?  

Dapat kayong magpasuri kaagad, kahit na nagkaroon kayo ng negatibong resulta noong inyong quarantine.  

Kung mayroon kayong mga sintomas at negatibo ang inyong pagsusuri, maaari ninyong tapusin ang 
quarantine kapag 

• 10 araw na simula noong inyong huling close contact sa taong may COVID-19 at 

• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas. 

Kung mayroon kayong mga sintomas ngunit hindi kayo nagpasuri, o naghihintay kayo sa resulta ng 
inyong pagsusuri, dapat kayong maghintay hanggang 

• Hindi bababa sa 10 araw na ang nakalipas simula noong inyong huling close contact sa taong 
may COVID-19 at 

• Hindi bababa sa 10 araw na ang nakalipas simula noong nagsimula ang inyong mga sintomas at 

https://sfcdcp.org/i&q
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• Wala kayong lagnat sa nakalipas na 24 na oras, nang hindi gumagamit ng gamot na 
nagpapababa ng lagnat at 

• Bumubuti ang inyong mga sintomas.  

Paano kung magkaroon ako ng positibong resulta habang naka-quarantine?  

Karaniwang dapat kayong manatili sa bahay sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ng inyong mga 
sintomas, wala kayong lagnat sa loob ng 24 na oras, at gumagaling ang inyong mga sintomas. Kung hindi 
kayo nagkaroon ng mga sintomas, dapat kayong manatili sa bahay sa loob ng 10 araw pagkatapos ng 
inyong positibong pagsusuri. Para sa karagdagang impormasyon, basahin ang “Pagwawakas ng isolation 
pagkatapos ng positibong pagsusuri sa COVID-19 o diagnosis sa COVID-19.”  

 

Pangangalaga sa Inyong Sarili at sa Iba 

Pagprotekta sa inyong mga minamahal sa buhay at ibang tao sa inyong 
tahanan mula sa COVID-19 

Nakakatakot isiping maaari ninyong mahawahan ng COVID-19 ang inyong pamilya at iba pang taong 
kasama ninyo sa bahay. Maaari kayong magsagawa ng mga simple at mahalagang hakbang na 
makakatulong sa pagpigil sa pagkalat ng COVID-19 sa inyong bahay, bago pa man ninyo makuha ang 
resulta ng inyong pagsusuri.  

Hindi magagawa ng lahat, lalo na ng mga bata, ang mga hakbang na ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, 
sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga hakbang na kaya ninyong gawin, mapoprotektahan ninyo ang 
inyong mga minamahal sa buhay at ang mga taong kasama ninyo sa bahay. 

• Subukang lumayo sa ibang tao at mga alagang hayop sa bahay, lalo na sa matatanda at ibang 
taong mas malamang na lubhang magkakasakit dahil sa COVID-19. Para sa listahan ng mga 
grupo na may mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng malalang COVID-19, tingnan ang 
sfcdcp.org/vulnerable. 

• Manatili sa hiwalay na kuwarto kung kaya ninyo, lalo na kapag kayo ay natutulog, kumakain,  
at sa iba pang pagkakataon kung kailan hindi kayo nakasuot ng mask. Gumamit ng hiwalay na 
banyo kung magagawa ninyo ito.  

• Magsuot ng face mask sa bahay. Pagsuotin din ng face mask ang ibang tao sa inyong bahay. 
Para sa kaligtasan, hindi dapat magsuot ng mask ang mga batang 0-23 buwang gulang o 
sinumang hindi nakakapag-alis ng mask nang walang tulong. Hindi ninyo kailangang magsuot  
ng mask kapag nasa hiwalay na kuwarto kayo na hindi pinupuntahan ng iba.  

• Buksan ang mga bintana kung ligtas itong gawin. Puwedeng kumalat sa hangin sa loob ng 
bahay ang virus na nagdudulot ng COVID-19, kaya mainam para sa inyo ang pagpapapasok ng 
maraming sariwang hangin hangga't maaari. Kung may mga kasama kayong bata sa bahay, 
buksan ang mga bintana nang may lawak na hindi lalampas sa 4 na pulgada para maiwasan ang 
mga pagkahulog. Puwede rin kayong maglagay ng bentilador sa tapat ng isang nakabukas na 
bintana para mailabas ang hangin sa loob ng bahay. Para sa karagdagang impormasyon, 
tingnan ang sfcdcp.org/covid-ventilation. 

• Madalas na hugasan o i-sanitize ang inyong mga kamay. 

• Huwag magpahiram ng mga personal na gamit sa bahay, gaya ng mga tasa, tuwalya, at kubyertos.  

https://sfcdcp.org/i&q
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• Iwasan ang paghahanda ng pagkain para sa ibang tao. Kung dapat kayong maghanda ng 
pagkain para sa ibang tao, magsuot ng mask habang naghahanda ng pagkain, at hugasan muna 
ang inyong mga kamay gamit ang sabon. 

Kailan tatanggap ng pangangalagang medikal 
• Tumanggap ng pangangalagang medikal kung lalala ang inyong mga sintomas, lalo na kung 

nahihirapan kayong huminga. Halimbawa, kabilang sa mga nakakabahalang senyales ang 

o Pakiramdam na nawawalan ng hininga, pagkahilo, o panghihina kapag kumikilos kayo sa 
bahay, naghahanda ng mga pagkain, nagsha-shower o naliligo, o naglilinis nang kaunti 

o Dehydration dahil malubha ang inyong sakit o pagod na pagod kayo para kumain o uminom. 

• Humingi kaagad ng emergency na pangangalagang medikal para sa alinman sa mga babalang 
senyales na ito.  

• Hirap sa paghinga 

• Hindi nawawalang paninikip ng dibdib o presyon sa dibdib 

• Mas madalas na nalilito kaysa sa karaniwan  

• Nahihirapang gumising o manatiling gising 

• Nangingitim na mga labi o mukha 

Kung kailangan ninyong tumanggap ng pangangalagang medikal 

• Tumawag muna sa klinika o emergency room, kung magagawa ninyo. Sabihin sa kanilang 
mayroon kayong COVID-19. Kung tatawag kayo sa 911, sabihin sa operator na mayroon kayong 
COVID-19. Nakakatulong ito sa tauhan ng pangangalagang pangkalusugan na maghanda para sa 
inyong pagdating. 

• Iwasang sumakay sa pampublikong transportasyon, mga taxi, o rideshare (Lyft, Uber) kung 
magagawa ninyo, para hindi ninyo ma-expose ang inyong sarili sa ibang tao. Kung kailangan ninyong 
sumakay sa isang pampublikong transportasyon, tingnan ang https://www.sfcdcp.org/safertransit 

• Huwag maghintay sa waiting room. Magsuot ng pantakip sa mukha o ng mask sa lahat ng oras 
kung posible.  

Mahahalagang Manggagawa: Pagbabalik sa trabaho bago magwakas ang 
inyong isolation o quarantine 
Ang ilan sa mga manggagawa sa mga sumusunod na pangkat ay pinapayagang bumalik nang maaga sa 
trabaho kapag kinulang sa mga tauhan. Maaaring atasan kayo ng inyong employer na magsuot ng 
surgical mask o magsagawa ng mga pag-iingat hanggang sa magwakas ang inyong isolation o quarantine.  
Kumonsulta sa inyong employer. 

• Mahahalagang COVID-19 response worker. Bahagi kayo ng grupong ito kung isa kayong 
COVID-19 response worker, manggagawa ng pangangalagang pangkalusugan, manggagawa  
sa laboratoryo na nangangasiwa ng mga specimen ng COVID-19, manggagawa sa morgue, 
manggagawa sa sanitasyon, first responder, tagapagpatupad ng batas, operator sa 911 o 311,  
o tauhan sa pamamahala sa emergency; kung nakatalaga kayong magtrabaho bilang 
Manggagawa sa Serbisyo sa Sakuna, at kung nagtatrabaho kayo sa isang pasilidad ng 
pangmatagalang pangangalaga (nursing home) o shelter para sa walang tirahan.  

• Ang mga manggagawa sa serbisyong panlipunan (hal. Mga Serbisyo sa Proteksyon ng Bata, 
Foster Care) at mga pasilidad ng pamumuhay nang may tulong na mayroong harapang contact 
sa mga kliyente. 
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Gaano katagal akong mananatili sa bahay? Isang 
flowchart  
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