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Mabilis na Gabay para sa Pinaghihinalaan o Nakumpirmang COVID-19 
Para sa Mga Paaralan, Pangangalaga ng Bata, at Programa para sa 

mga Bata at Kabataan 
11/4/2021 

Ang gabay na ito ay binuo ng Departamento ng Pampublikong Pang-kalusugan ng San Francisco  (SFDPH) 
para sa lokal na paggamit. Ipapaskil ito sa https://sfsdcp.org/school. 
 

Buod ng Mga Pagbabago mula sa Bersyon noong 10/26/2021 

• Binago na mga rekomendasyon sa pagsubok para sa mga nabakunahang indibidwal na nalantad sa COVID-19 
upang ipakita ang pagbabago mula 3-5 araw hanggang 5-7 araw pagkatapos ng pagkakalantad. 

Buod ng Mga Pagbabago mula sa Bersyon noong 10/01/2021 

• Binago na mga kinakailangan sa pagsubok para sa binagong kuwarentina upang ipakita ang pagsusuri kaagad 
pagkatapos ng pagkakalantad at muli sa o pagkatapos ng 5 araw mula sa huling malapit na pakikipag-
ugnayan. 

• • Hindi na kailangan ng mga paaralan at programa na awtomatikong magsumite ng listahan ng mga 
malalapit na ugnayan pagkatapos matukoy ang positibong kaso ng COVID-19 at kakailanganin lamang nilang 
isumite ang listahan kung hihilingin ng SFDPH. 
 

 

Sitwasyon Aksyon Komunikasyon 

Bata o kawani na 
may mga 
sintomas ng 
COVID 19 

Pauwiin sa bahay. Magrekomenda ng pagsusuri 
o dokumentasyon para sa COVID-19 mula sa 
isang tagapag-bigay ng pangangalaga ng 
pang-kalusugan. Para sa mga batang may 
mga sintomas, ibigay sa pamilya  
“Parent Handout: Symptom and Exposure 
Check/Returning to School after Symptoms”.  

 
 

Hindi kailangan. 

Ang bata o 
kawani ay 
nagkaroon ng 
malapit na 
pakikipag-
ugnayan sa isang 
taong may 
kumpirmadong 
COVID 19. 

Bata o kawani na hindi ganap na nabakunahan 
para sa COVID-19: 

 
Pauwiin kung nasa paaralan, kasama Home 

Quarantine Instructions for Children Under 
18 (mga bata) o Isolation and Quarantine 
Guidelines (lahat ng mga edad).  

 
Maaaring isaalang-alang ang pagsusuri kaagad. 

Magrekomenda ng pagsusuri 5 araw 
pagkatapos ng huling malapit na pakikipag-
ugnayan O kaagad kung magkaroon ng mga 
sintomas.  

 
Ganap na nabakunahan na bata o kawani: 

Opsyonal na sulat ng abiso sa mga 
kawani at pamilya ng mga bata sa 
paaralan o programa. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Parent-Guardian-Health-Check-Handout.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp


  

Departamento ng Pampublikong Pang-kalusugan ng San Francisco 
“Mabilis na Gabay para sa COVID-19 sa Mga Paaralan, Pangangalaga sa Bata, at Programa para sa Mga 
Bata at Kabataan ” 
Binago 11/4/2021. Online sa  https://sfcdcp.org/school Pahina 2 of 6 
 

• Subaybayan ang mga sintomas sa loob ng 14 
na araw, dapat magpasuri 5-7 araw 
pagkatapos ng pagkakalantad. 

•  
• Hindi na kailangang mag-kuwarentina kung 

walang sintomas na lumalabas. 
•  
Kung magkaroon ng mga bagong sintomas ng 

COVID-19, dapat silang pauwiin na may mga 
tagubilin upang masuri 

 
Nagkaroon ng COVID-19 ang Bata o Kawani sa 
nakalipas na 3 buwan: 
 
• Subaybayan ang mga sintomas sa loob ng 14 

na araw, kumunsulta sa doktor tungkol sa 
pangangailangan para sa pagsusuri. 

•  
• Hindi na kailangang mag-kuwarentina kung 

walang sintomas na lumalabas. 
•  
Kung magkakaroon ng mga bagong sintomas ng 

COVID-19, dapat silang pauwiin na may mga 
tagubilin upang masuri  

 

Kinumpirma ng 
bata o kawani 
ang impeksyon sa 
COVID-19 

Pauwiin ang taong nahawahan, kung nasa 
paaralan, kasama  Isolation and Quarantine 
Guidelines.  

 
Ipaalam sa SFDPH mga Paaralan/Childcare 

COVID‑19 Response team sa 
cases.schools@sfdph.org or (628) 217-7499. 
Sundin ang mga sunud-sunod na tagubilin sa 
Steps to take for a confirmed COVID‑19 case. 

 
Para sa ganap na nabakunahan na malapit na 

nakipag-ugnayan, dapat magpasuri sa araw 
5-7. 

 
Ipadala ang mga taong hindi nabakunahan na 

may kilala* malapit na kontak sa bahay para 
mag-kuwarentina. Tingnan ang mga 
rekomendasyon sa itaas sa pagsubok.  

Malapit na pakikipag-ugnayan:  
• Ipaalam sa mga kawani at pamilya 

ng mga bata na malapit na makipag-
ugnayan nang personal o sa 
pamamagitan ng telepono. 

• Close Contact Advisory-Under 18  
Quarantine Instructions - Under 18, 
o 
Close Contact Advisory-Adult   
Isolation and Quarantine Guidelines 

Lahat ng iba pang kawani at pamilya: 
• General Exposure Advisory-Under 18 

or  General Exposure Advisory-Adult  

Mga pagsasalin online saa 
sfcdcp.org/school atsfcdcp.org/i&q 

 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
mailto:cases.schools@sfdph.org
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/quarantine-instructions-under-18.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/covid-19/isolation-and-quarantine.asp
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://sfcdcp.org/i&q
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Kahulugan ng malapit na pakikipag-ugnayan para sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at 
mga programa para sa mga bata at kabataan 

Ang malapit na pakikipag-ugnayan ay sinumang nanatili sa loob ng 6 na talampakan mula sa isang 
taong may COVID-19 sa kabuuang 15 minuto sa loob ng isang araw, kahit na ang parehong mga tao ay 
nakasuot ng mask. Ang isang nahawaang tao ay maaaring kumalat ang COVID-19 simula 2 araw bago 
sila magkaroon ng anumang mga sintomas o positibo sa pagsusuri. 
 
* Sa mga paaralan, pangangalaga sa bata at mga programa para sa mga bata, maaaring mahirap 
malaman kung sino ang nagkaroon ng malapit na pakikipag-ugnayan. Ang mga tao ay dapat ituring na 
malapit na kontak kapag ang programa ay makatwirang sigurado na sila ay gumugol ng hindi bababa sa 
15 minuto sa loob ng 6 na talampakan mula sa taong nahawahan sa loob ng isang araw. Ang mga tao ay 
hindi itinuturing na malapit na mga nakipag-ugnayan dahil lamang sila ay nasa parehong grupo o 
pangkat. Kung hindi ito matukoy ng programa o hindi alam, hindi dapat ituring na malapit na kontak ang 
tao. 

Kuwarentina: Kapag makakabalik ang mga tao, mga eksepsiyon at mga espesyal 
na mga sitwasyon 

Kapag ang mga taong nasa kuwarentina ay maaaring bumalik sa paaralan, pangangalaga sa bata, 
at iba pang mga programa 

Ang mga taong hindi pa ganap na nabakunahan para sa COVID-19 at hindi nagkaroon ng COVID-19 sa 
nakalipas na 3 buwan ay dapat mag-kuwarentina hanggang sa isa sa mga sumusunod: 

• Mayroon silang negatibong pagsusuri, nakolekta sa o pagkatapos ng ika-5 araw, AT walang 
sintomas sa loob ng 7 araw pagkatapos ng kanilang huling* malapit na pakikipag-ugnayan (ang 
araw ng huling malapit na pakikipag-ugnayan ay araw 0) 

• Wala silang sintomas sa loob ng 10 araw pagkatapos ng kanilang huling* malapit na pakikipag-
ugnayan, kung hindi sila nagpasuri sa o pagkatapos ng ika-5 araw. 
 
Dapat nilang patuloy na bantayan ang mga sintomas ng COVID-19 sa loob ng 14 na araw 
pagkatapos ng huling malapit na pakikipag-ugnayan kahit na bumalik sila sa mga 
aktibidad/paaralan. Kung magkakaroon sila ng mga sintomas, dapat silang humiwalay at 
magpasuri kaagad.  

Ilang partikular na pagkakalantad sa labas (hal. pahinga)  

Kung ang malapit na pakikipag-ugnayan ay nasa labas lamang sa isang paaralan, pangangalaga sa bata, o 
iba pang pinangangasiwaang programa, ang mga hindi nabakunahang bata at kabataan ay hindi 
kailangang mag-kuwarentina sa karamihan ng mga sitwasyon. Dapat lang silang mag-kuwarentina kung 
ang kabuuang oras na ginugol sa loob ng 6 na talampakan ng taong nahawahan ay hindi bababa sa 15 
minuto, anuman ang tagal ng aktibidad, at ALINMAN: 

• Ang malapit na pakikipag-ugnayan sa labas ay nangyari habang ang bata at ang taong 
nahawahan ay hindi nakasuot ng mask at nakatigil (ibig sabihin, nakaupo o nakatayo), tulad ng 
sabay na kumakain o kumakanta sa isang grupo, O 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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• Ang malapit na kontak sa labas ay nangyari sa panahon ng mataas na pakikipag-ugnayan sa 
mga larong pampalakasan o sayaw. Ang mga mataas na ugnayan sa mga larong pampalakasan 
at sayaw ay mga aktibidad na may madalas o matagal na pakikipag-ugnayan. Kabilang sa mga 
halimbawa ang football, basketball, soccer, water polo, at magkapareha na sumasayaw. 

Mga estudyante na hindi nabakunahan na nalantad sa COVID-19 sa paaralan (binagong 
kuwarentina):  

Ang mga mag-aaral sa mga paaralang TK-12 na hindi ganap na nabakunahan para sa COVID‑19 at may 
malapit na pakikipag-ugnayan sa isang pinangangasiwaang lugar ng paaralan ay maaaring umalis sa 
kuwarentena upang pumasok sa paaralan kung ang mag-aaral at ang taong nahawahan ay pare-pareho 
at wasto ang pagsusuot ng mga mask sa mukha noong panahong iyon. Maaari rin silang sumakay ng mga 
school bus at pampublikong transportasyon papunta at pauwi sa paaralan.  

Ang "binagong kuwarentina" na ito ay nalalapat lamang sa mga mag-aaral na nalantad sa COVID‑19 sa 
paaralan, dahil sa mababang panganib ng paghahatid sa pagitan ng mga mag-aaral sa mga silid-aralan ng 
paaralan. Hindi ito nalalapat sa mga mag-aaral na nalantad sa COVID‑19 sa bahay, sa labas ng paaralan, 
o sa panahon ng mga ekstrakurikular na aktibidad tulad ng larong pangpalakasan sa paaralan.  
 
Upang pumasok sa paaralan sa panahon ng kuwarentina, ang mag-aaral ay dapat:  

• Magpasuri para sa COVID‑19 nang dalawang beses: isang beses sa lalong madaling panahon AT 
muli sa o pagkatapos ng 5 araw mula sa petsa ng pagkakalantad. 

• Manatiling walang anumang sintomas ng COVID‑19 sa panahong ito. 

• Magsuot ng mask sa paaralan, maliban sa pagkain.  
 
Sa panahon ng binagong kuwarentina, ang mga mag-aaral ay hindi dapat lumahok sa mga aktibidad sa 
labas ng paaralan o mga ekstrakurikularr na aktibidad sa paaralan, kabilang ang mga larong pangpa-
lakasan. Hindi din sila dapat tumugtog ng mga instrumento na ginagamitan ng hangin na galing sa bibig 
sa klase. Maaaring matapos ang kuwarentina sa ika-8 araw kung negatibo ang isang pagsubok na 
nakolekta sa o pagkatapos ng ika-5 araw (ang huling malapit na pakikipag-ugnayan ay araw 0). 

Mga pagsasaalang-alang para sa mga nabakunahang indibidwal 

Kung ang isang malapit na kontak ay ganap na nabakunahan para sa COVID-19, hindi nila kailangang 
mag-kuwarentina hangga't wala silang mga sintomas. 

• Dapat silang magpasuri 5-7 araw pagkatapos ng kanilang huling malapit na pakikipag-ugnayan. 
Inirerekomenda na ito ngayon ng CDC at SFDPH dahil ang delta variant kung minsan ay maaaring 
makahawa sa mga taong ganap na nabakunahan. 

• Dapat subaybayan ang kanilang sarili para sa mga sintomas sa loob ng 14 na araw pagkatapos ng 
kanilang malapit na pakikipag-ugnayan. Kung magkakaroon sila ng mga sintomas, dapat silang 
magpasuri at manatili sa bahay hanggang makuha nila ang resulta ng pagsusuri.   

 

Buod ng kuwarentina para sa mga hindi nabakunahang indibidwal 

TK-12 School 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
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Mag-aaral Nakasuot ng mask ang 
may Kaso at Nakipag-
ugnay para sa tagal ng 
oras ng pagkakalantad. 

Pinapayagan ang binagong kuwarentina. 

Ang may Kaso O Nakipag-
ugnay ay hindi nakasuot 
ng mask sa panahon ng 
pagkakalantad (i.e, 
tanghalian). 

Walang binagong kuwarentina. 

Kawani 10-araw na kuwarentina (bumalik sa araw na 11) kung walang sintomas sa 
panahon ng kuwarentina. 

Opsyon para sa 7-araw na kuwarentina (bumalik sa ika-8 araw) na may 
negatibong pagsusuri na nakolekta sa o pagkatapos ng ika-5 araw, at walang 
mga sintomas sa panahon ng kuwarentina. 

Lahat ng iba pang paaralan, pangangalaga sa bata, at programa para sa mga bata at kabataan 

10-araw na kuwarentina (bumalik sa araw na 11) kung walang sintomas sa panahon ng kuwarentina. 

Opsyon para sa 7-araw na kuwarentina (bumalik sa ika-8 araw) na may negatibong pagsusuri na 
nakolekta sa o pagkatapos ng ika-5 araw, at walang mga sintomas sa panahon ng kuwarentina. 

Pagbilang ng kuwarentina: Ang huling araw ng pagkakalantad ay itinuturing na araw 0. Ang 
pagbabalik sa paaralan para sa 10-araw na kuwarentena ay sa araw na 11. Ang pagbabalik sa paaralan 
para sa 7-araw na kuwarentena ay sa ika-8 araw.  
Patuloy na subaybayan ang mga sintomas para sa kabuuan ng 14 na araw sa lahat ng mga 
sitwasyong malapit sa pakikipag-ugnayan 

Mga hakbang na dapat gawin para sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 

Lahat ng mga dokumentong nakalista sa ibaba ay online sa sfcdcp.org/school. 

1. Gamitin ang Exposure and Investigation tool pang kolektahin ang mahahalagang detalye tungkol 
sa kaso BAGO makipag-ugnayan sa Schools/Childcare Response Team. 

2. Kung kaya mo, kumuha ng kopya ng lab report at ilakip ito sa Exposure and Investigation tool. 
Kung ang iyong paaralan o programa ay wala pang resulta ng pagsusuri, pakitandaan na ang mga 
resulta ng pagsusuri ay nakabinbin. Ipadala ang lab report sa Schools/Childcare Response Team 
kapag natanggap mo ito. 

3. Iulat ang kaso sa loob ng 1 oras sa pamamagitan ng pagpasok CDPH School and Shared Portal for 
Outbreak Tracking (SPOT) o email cases.schools@sfdph.org. Ang isang tawag ng propesyonal sa 
pampublikong kalusugan ay babalik sa iyo sa lalong madaling panahon. Ang mga lugar na hindi 
nagsasalita ng Ingles ay maaaring tumawag sa (628) 217 7499 at mag-iwan ng mensahe.  

4. Kilalanin at abisuhan ang mga taong kilala na may malapit na pakikipag-ugnayan sa kaso ng 
COVID‑19, simula 2 araw bago sila magsimulang magkaroon ng mga sintomas (o kung wala 
silang sintomas, 2 araw bago sila masuri na positibo). Kapag ipinaalam sa mga tao na maaaring 
nalantad sila, huwag ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong may COVID 19, gaya ng kautusan 
ng batas. 

5. Gamitin ang List of Close Contacts template upang mangolekta ng mga detalye ng anumang 
malalapit na ugnayan at maging handa na magsumite ng listahan sa SFDPH kung hihilingin. 

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/exposure-investigation-tool.docx
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
https://spot.cdph.ca.gov/s/IntakeForm?language=en_US
mailto:schools-childcaresites@sfdph.org
http://www.sfdph.org/dph/files/ig/TEMPLATE-School-Contact-Tracing.docx


  

Departamento ng Pampublikong Pang-kalusugan ng San Francisco 
“Mabilis na Gabay para sa COVID-19 sa Mga Paaralan, Pangangalaga sa Bata, at Programa para sa Mga 
Bata at Kabataan ” 
Binago 11/4/2021. Online sa  https://sfcdcp.org/school Pahina 6 of 6 
 

6. Makipag-ugnayan sa komunidad ng iyong paaralan sa loob ng isang araw ng negosyo gaya ng 
nakasaad sa talahanayan sa itaas. Nakabuo ang SFDPH ng mga karaniwang sulat ng abiso para sa 
mga paaralan. Magagamit ang mga pagsasalin wika sa https://www.sfdph.org/dph/COVID-
19/Schools. 

o Close Contact Advisory — Children and Youth under 18 

o Close Contact Advisory — Adult  

o General Exposure Advisory — Children and Youth under 18 

o General Exposure Advisory — Adult 

o Notification of a school member in quarantine for exposure to COVID-19  

https://www.sfcdcp.org/infectious-diseases-a-to-z/coronavirus-2019-novel-coronavirus/schools/#1607224675796-04da12b1-fa28
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/COVID-19/Schools-isolation-and-quarantine.asp#steps
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/close-contact-advisory-letter-adult.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/general-exposure-advisory-sample-letter-youth.docx
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/COVID19-Exposure-GenAdvisory.pdf
https://www.sfdph.org/dph/files/ig/notification-of-an-exposed-school-member-sample-letter.docx

