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Attachment A-2: Pagpipilian na Form  sa Pag-suri para sa mga Hindi-Tauhan 
Huling na-binago: Mayo 20, 2021 

Sa mga negosyo, organisasyon, at programa: Ang form na ito ay maaaring ibigay para sa pag-susuri ng mga kliyente, kostumer at iba pang 
mga bisita bago sila payagan na pumasok sa iyong pasilidad. Ang Mga Direktiba ng Opisyal ng Kalusugan ay maaaring may karagdagang 
mga kinakailangan sa pag-susuri.  Hindi dapat na tanggihan ang pangunahing mga mahahalagang serbisyo (tulad ng pagkain, gamot, 
tirahan, o mga serbisyong panlipunan) sa mga taong sumagot ng "oo" sa alinman sa mga katanungan sa ibaba at hinihimok kang 
maghanap ng mga alternatibong paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kliyente. Magagamit ang form na ito sa 
www.sfcdcp.org/screen. 
 
Mga Katanungan at Impormasyon sa Pag-suri para sa mga Hindi-Tauhan: 
Kung ang sagot mo ay OO sa anumang katanungan, HUWAG pumasok sa lokasyon. 
• Manatili sa bahay, maliban upang magpasubok o kumuha ng kinakailangang medikal na pangangalaga. 
• Sundin ang mga hakbang na iniutos ng Direktiba ng Kalusugan 2020-02/03 at ipinaliwanag sa: 

sfcdcp.org/isolationandquarantine 
Tandaan: Kung nakaligtas ka mula sa COVID-19 sa huling tatlong buwan, kausapin ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng 
kalusugan. 

Tanong # 1: Sa nakaraang 24 oras, kabilang na ngayon, mayroon ka bang ANUMANG mga sintomas sa ibaba, bago o 
hindi maipaliwanag ng ibang kundisyon? (Tandaan: Ang mga bata at kabataan na wala pang 18 taong gulang ay hindi 
kailangang suriin para sa * mga sintomas na ito.) 
 

Lagnat (100.4oF / 38oC o higit pa) 
Panlalamig o pangangatog * 

Ubo 

Pananakit ng lalamunan 
 

Pangangapos ng hininga, nahihirapang 
huminga  

Pakiramdam ay mahina o pagod * 

Kawalan ng panlasa o pang-amoy 
Pananakit ng kalamnan o katawan * 

  

Pananakit ng Ulo 
Pagsusuka o Pagtatae 

Tumutulong sipon o baradong  ilong * 

Pagduduwal*  

Tanong # 2: Sa nakalipas na 10 araw, nasuri ka ba na may COVID-19 o nagkaroon ng isang pagsubok na 
nagkukumpirma na mayroon kang virus? 
 
Tanong # 3: Kung hindi pa kumpleto ang iyong pagbabakuna***, sa nakalipas na 10-14 na araw, mayroon ka bang 
"malapit na pakikipag-ugnay" ** sa sinumang mayroong COVID 19, sa panahon na sila ay nakakahawa? (Kung 
nakumpleto mo na ang pagbabakuna laban sa COVID-19, tingnan ang www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination para 
sa karagdagang tagubilin.) 
 

   
 

Mabilis na pangkalahatang ideya kung ano ang gagawin at ang pinakamaagang maaaring makapasok sa isang 
lokasyon, kung mayroon kang:  

Mayroong mga Sintomas na 
WALANG COVID-19 na 
pagsusuri (sumagot ng OO sa 
Tanong 1) 
 

Kung HINDI pa kumpleto ang iyong pagbabakuna laban sa COVID-19: MAGPASURI. Nang walang 
pagsubok, dapat tratuhin ka ng lokasyon bilang positibo para sa COVID-19 at kailanganing manatili 
ka nang hindi bababa sa 10 araw.  
Kung ito ay hindi bababa sa 2 linggo mula nang nakumpleto mo ang iyong bakuna sa COVID-19: 
Makipag-usap sa isang tagabigay ng pangangalaga sa kalusugan upang matukoy kung kailangan mo 
ng COVID-19 na pagsuri at kung kailan ka maaaring malapit sa iba at makapasok sa lokasyon na ito 
 

Isang positibong pagsusuri ng 
COVID-19 na MAYROONG 
mga sintomas (sumagot ng 
OO sa Tanong 2) 
 

Maaari kang makabalik sa lokasyon: 
• 10 araw pagkatapos ng unang nagsimula ang mga sintomas, AT 
• Bumuti ang iyong mga sintomas, AT 
• Wala kang lagnat nang higit sa 24 na oras nang hindi ka umiinom ng gamot na 

nakakabawas ng lagnat 
Isang positibong pagsubok sa 
COVID-19 na WALANG mga 
sintomas (sumagot ng OO sa 
Tanong 2) 

Maaari kang makabalik sa lokasyon 10 araw pagkatapos ng araw na nakolekta ang iyong pagsusuri 
sa COVID-19 hangga't wala kang mga sintomas 
 

 



  

 

"Malapit na pakikipag-ugnay" 
sa sinumang may COVID-19 sa 
panahon na sila ay 
nakakahawa (sumagot ng OO 
sa Tanong 3) 
 

Kung hindi pa kumpleto ang iyong pagbabakuna***, MAGPASURI, kung maaari sa 6 na araw o higit 
pa pagkatapos ng iyong huling pakikipag-ugnay sa taong may COVID-19. 
Maaari kang bumalik sa lokasyon 10 araw pagkatapos ng iyong huling malapit na pakikipag-ugnay 
MALIBAN KUNG: 

• Ang iyong pagsusuri sa COVID-19 ay positibo (tingnan ang mga kahon sa itaas para sa 
positibong COVID-19 na pagsusuri) O 

• Nagkakaroon ka ng mga sintomas (MAGPASURI kung nagkakaroon ka ng mga sintomas) 
Kung nakumpleto mo na ang iyong pagbabakuna, hindi mo kailangang magpasuri o mag-
kuwarentinas pagkatapos ng malapit na pakikipag-ugnay maliban kung nagkakaroon ka ng mga 
sintomas. Maaaring hindi mo rin kailangang magpasuri. Maraming mga tagubilin ang magagamit 
dito: www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination. 

 
**Ang "malapit na pakikipag-ugnay" ay nangangahulugang pagkakaroon ng alinman sa mga sumusunod na pakikipag-ugnayan sa isang 
taong may COVID-19 habang sila ay nakakahawa (nakakahawa sila 48 oras bago magsimula ang kanilang mga sintomas hanggang sa 
hindi bababa sa 10 araw pagkatapos nagsimula ang mga sintomas). Kung ang taong may COVID-19 ay hindi kailanman nagkaroon ng 
mga sintomas, nakakahawa sila 48 oras bago ng kanilang COVID-19 na pagsusuri ay nakolekta hanggang 10 araw pagkatapos nilang 
masuri. 

-  Kasama mo sa loob ng 6 na talampakan sa kabuuang 15 minutos o higit pa sa 24 na oras na panahon  
-  Kasama mo sa bahay o nanatili kang magdamag na kasama nila 
- Ang pagkakaroon ng direktang pakikipag-ugnay sa kanilang mga likido sa katawan (ubo o bumahin sa iyo o nagbahagi ng mga 

kagamitan sa pagkain) 
- Ang pagkakaroon ng pisikal o malapit na pakikipag-ugnay kabilang ang pagyakap at paghalik 
- Pangangalaga sa kanila, o inaalagaan ka nila 

 
*** Ang mga tao ay itinuturing na kumpleto ang pagbabakuna para sa COVID-19 2 linggo matapos nilang matanggap ang pangalawang 
dosis sa isang serye na 2-dosis (Pfizer-BioNTech o Moderna), o 2 linggo pagkatapos nilang makatanggap ng isang dosis na bakunang 
(Johnson at Johnson [J&J] / Janssen). 
 
Mahalaga ang iyong kalusugan! Upang ma-iulat ng paglabag sa San Francisco COVID 19 na mga kautusan sa kalusugan at direktiba 
(www.sfdph.org/healthorders), kabilang ang hindi pag-suri sa mga bisita, pinapayagan ang mga bisita na may sakit na pumasok sa isang 
lokasyon, hindi pagdistansya sa lipunan o hindi nangangailangan ng mask, tumawag sa: 311 o 415 701 2311 (Ingles) o 415 701 2322 
(Espanyol, 中文, TTY). Maaari mong hilingin na ang iyong pagkakakilanlan na manatiling kumpidensyal. 


