
   
Kalakip A-1: Pagpipilian na Form sa Pagsusuri ng mga Tauhan 

Huling binago noong: Mayo 20, 2021  
 
Maaaring gamitin ng mga negosyo at ibang entidad na nagpapatakbo sa panahon ng pandemya ng COVID-19 itong Pagpipilian na Form sa 
Pagsusuri ng mga Tauhan bilang parte ng kanilang plano para suriin ang kanilang mga Tauhan para sa sintomas ng COVID-19. HINDI DAPAT 
pumasok sa trabaho ang mga tauhan ng naaangkop na tagal ng panahon kung sasagot sila ng OO sa alinman sa mga tanong. 

Kung OO ang sagot ninyo sa anumang tanong, HUWAG pumasok sa lokasyon:    
• Manatili sa bahay, maliban kung magpapasuri o tatanggap ng kinakailangang medikal na pangangalaga; 
• Sundin ang mga hakbang na ipinag-uutos ng Direktiba sa Kalusugan 2020-02/03 na ipinapaliwanag sa: 

www.sfcdcp.org/isolationandquarantine 
Paalala: Kung gumaling na kayo mula sa COVID-19 sa nakalipas na tatlong buwan, makipag-usap sa inyong tagabigay-alaga sa kalusugan para 
malaman kung kailangan ninyong manatili sa inyong tahanan mula sa trabaho kahit anupaman ang inyong sagot sa mga tanong ng pagsusuri.  
Hindi alam kung kayo’y nabakunahan na o nagkaroon dati ng COVID-19, maaaring ipagutos ng Cal/OSHA ETS na hindi kayo pumasok nang mas 
matagal sa trabaho kung ang Malapit na Pakikipag-ugnay* ay nangyari sa lugar ng trabaho.  

Tanong #1: Sa nakalipas na 24 oras, pati sa araw na ito, naranasan ba ninyo ang ALINMAN sa mga sintomas sa ibaba 
na bago o hindi naipaliwanag ng ibang kundisyon? 

Lagnat (100.4oF/38oC pataas), panginginig, 
pangangatog 
Ubo 

Pamamaga ng lalamunan 

Pangangapos ng hininga, hirap sa paghinga 
 

Hindi pangkaraniwang panghihina o 
pagkahapo 
Kawalan ng panlasa o pang-amoy  

Pananakit ng kalamnan o katawan  

Pananakit ng ulo 

Pagtatae 

Sipon o baradong ilong 
Pagduduwal o pagsusuka  

 

Tanong #2: Sa nakalipas na 10 araw, na-diagnose ba kayo na may COVID-19 o sumailalim ba kayo sa isang 
pagsusuri na nagkukumpirmang mayroon kayo ng virus? 

Tanong #3: Kung kayo ay HINDI pa lubusang napabakunahan**, sa nakalipas na 10-14 na araw, nagkaroon ba kayo 
ng “malapit na pakikipag-ugnay”* sa sinumang may COVID-19 sa panahon kung kailan nakakahawa sila? (Kung 
lubusan na kayong nabakunahan laban sa COVID-19, tingnan ang www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination para sa 
karagdagang detalye.) 

 
  

Mabilisang pangkalahatang-ideya ng dapat gawin at ang pinakamaagang panahon na makakabalik sa 
trabaho ang isang tauhan, kung nagkaroon sila ng: 

May sintomas ngunit 
WALANG COVID-19 na 
pagsubok (sumagot ng OO sa 
Tanong 1) 

Kung HINDI kayo lubusang nabakunahan** para sa COVID-19: MAGPASURI. Kung walang 
pagsusuri, dapat kayong tratuhin ng Negosyo bilang positibo sa COVID-19 at pagbawalan kayong 
pumasok nang hindi bababa sa 10 araw. 
Kung nakalipas na at hindi bababa sa 2 linggo mula nang nakumpleto ninyo ang inyong bakuna 
sa COVID-19: Makipag-usap sa isang tagabigay-alaga sa kalusugan upang matukoy kung kailan 
kayo maaaring bumalik sa trabaho at kung kailangan ninyo ng COVID-19 na pagsubok. 
 

Positibong COVID-19 na 
pagsubok nang MAY mga 
sintomas (sumagot ng OO sa 
Tanong 2) 
 
 

Maaari kayong bumalik sa trabaho:  
• 10 araw matapos unang magsimula ang mga sintomas, AT 
• Bumuti na ang inyong mga sintomas, AT 
• Mahigit 24 oras na kayong walang lagnat nang hindi umiinom ng gamot na pampababa ng 

lagnat 
 

Positibong COVID-19 na 
pagsubok nang WALANG 
sintomas (sumagot ng OO sa 
Tanong 2) 

Maaari kayong bumalik sa trabaho 10 araw matapos makolekta ang inyong COVID-19 na 
pagsubok basta't wala kayong sintomas. 
 



“Malapit na Pakikipag-ugnay” 
sa sinumang may COVID-19 sa 
panahon kung kailan 
nakakahawa sila (sumagot ng 
OO sa Tanong 3) 
 

Kung hindi pa kayo lubusang napabakunahan**, MAGPASURI, mainam kung 6 na araw o higit pa 
matapos ninyong huling makasalamuha ang taong may COVID-19. Maaari kayong bumalik sa 
trabaho 10 araw matapos ninyong huling makasalamuha ang taong may COVID-19 MALIBAN NA 
LANG KUNG: 
• Positibo ang inyong COVID-19 na pagsubok (tingnan ang mga kahon sa itaas para sa 

positibong COVID-19 na pagsubok) O 
• Nagkaroon kayo ng mga sintomas (MAGPASURI kung nagkaroon kayo ng mga sintomas) O  
• Nagtatrabaho kayo sa isang bilangguan, pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga, shelter, 

o dormitoryo (hindi kayo makakabalik sa trabaho nang hanggang 14 na araw pagkatapos ng 
huli ninyong malapit na pakikipag-ugnay —tanungin sa inyong taga-empleyo kung may 
kakulangan sa tauhan na posibleng magpabago sa tagal na ito) 

Kung kayo’y lubusan nang nabakunahan, hindi na ninyo kailangan pang sumailalim sa 
kuwarentenas matapos ang malapit na pakikipag-ugnay maliban na lang kung nagkaroon kayo ng 
mga sintomas. Maaari rin kayong hindi na magpasuri. Makakukuha ng higit pang kaalaman dito: 
www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination 

 
*Kapag sinabing “malapit na pakikipag-ugnay,” ibig sabihin, nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na pakikipag-ugnayan sa isang taong may 
COVID-19 habang sila ay nakakahawa (nakakahawa sila 48 oras pagkatapos magsimula ang kanilang mga sintomas, hanggang sa hindi bababa sa 
10 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas). Kung hindi kailanman nagkaroon ng mga sintomas ang taong may COVID-19, nakakahawa sila 
48 oras bago nakolekta ang kanilang COVID-19 na pagsubok, hanggang sa 10 araw matapos silang nasuri. 
 

- Kung nakasalamuha ninyo sila nang may distansyang wala pang 
6 na talampakan nang 15 minuto o higit pa sa kabuuan, sa loob 
ng 24 oras 

- Kung nagkaroon kayo ng pisikal o matalik na ugnayan, kabilang 
ang pakikipagyakapan o pakikipaghalikan 

- Kung nagkaroon kayo ng direktang ugnayan sa likido mula  

sa kanilang katawan (naubuhan o nabahingan kayo o 
naghiraman kayo ng mga kubyertos) 

- Kung kasama ninyo sila sa bahay o kung nagpalipas kayo ng 
gabi sa kanila 

- Inaalagaan ninyo sila, o inaalagaan nila kayo 
 

 
** Lubusang kinokonsidera nabakunahan na ang mga tao laban sa COVID-19 kung 2 linggo na ang nakalipas matapos nilang makuha ang kanilang 
pangalawang dosis sa 2-dosis na bakuna (Pfizer-BioNTech o Moderna), o 2 linggo matapos nilang matanggap ang isang-dosis na bakuna (Johnson 
and Johnson [J&J]/Janssen)    
 

May mga detalye na ipinag-aatas sa mga negosyo para matiyak na hindi papasok sa trabaho ang Tauhan sa naaangkop na tagal ng panahon. Ang 
ilang mga negosyo ay posibleng magkaroon ng karagdagang mga ipinag-aatas sa screening o form na gagamitin. Pumunta sa 
www.sfcdcp.org/screen para sa higit pang impormasyon sa mga ipinag-aatas na iyon at para sa kopya ng form na ito. Para sa impormasyon ukol 
sa mga pagpipilian ng sick leave na may bayad, bisitahin ang sfgov.org/osle o sfcdcp.org/workerfaq. Para mag-ulat ng paglabag sa mga kautusan 
at direktiba sa kalusugan ng San Francisco, kasama ang hindi pagsusuri ng mga manggagawa, pagpapapasok sa trabaho ng mga manggagawang 
may sakit, hindi pagdistansya sa isa't isa, o hindi pangangailangan magsuot ng facemask, tumawag sa: 311 o 415-701-2311 (Ingles) or 415-701-
2322 (Español,中文,TTY). Maaari ninyong hilingin na manatiling kumpidensyal ang inyong pagkakakilanlan. 


