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Tip Sheet para sa Mga Mas Ligtas na Social Interaction sa Panahon 
ng COVID-19 Pandemic 

(Kasama ang Pagkatapos Magpabakuna Laban sa COVID-19) 
Na-update noong Marso 24, 2021 

 
Ang Tip Sheet na ito ay ginawa ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco 
Department of Public Health) at makikita sa www.sfcdcp.org/safersocial.  

 

Nagmamalasakit ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco sa iyo at gusto naming 
alagaan mo ang iyong sarili, iyong pamilya, at iyong komunidad laban sa COVID-19. 

Ang pinakamainam na paraan para bawasan ang panganib ng pagkakaroon o pagkalat ng sakit ay ang 
PANANATILI SA BAHAY. Kasabay nito, mahalaga rin para sa iyong kalusugan ang pag-iwas sa social isolation 
at pagsuporta sa pisikal at mental na kalusugan sa isang mahabang pandemya. Sa pamamagitan ng pag-
iingat na protektahan ang ating mga sarili, at mahal sa buhay, at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga 
istratehikong desisyon ngayon, matutulungan natin ang ating komunidad na makaahon at magtagumpay, 
nang sama-sama.  

Kapag bumaba ang transmisyon ng COVID-19 at rate ng kaso, magagawa na ng San Francisco na bawiin ang 
mga paghihigpit sa mga aktibidad. Tiyaking subaybayan ang talahanayan sa www.sfcdcp.org/covid19 para 
malaman kung anong mga aktibidad ang pinapayagan sa anumang partikular na panahon. 

Mga update mula sa bersyon noong Marso 11, 2021: 
 

• Habang nababawasan ang transmisyon ng COVID-19, unti-unti nang magbubukas ang ating 
ekonomiya at daragdagan na ang mga pinapahintulutang aktibidad. Sumangguni sa mga 
na-update na paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad sa Negosyo 
(Business Capacity and Activities Table for Gatherings) para sa “Mga Pagtitipon” 
(www.sfcdcp.org/covid19). 

• Sa Orange na Tier, hindi na ipinagbabawal ng Estado at County ang mga indoor na 
pribadong pagtitipon ngunit lubos pa ring hindi hinihikayat ang mga ito. Maaaring 
magsama ng hanggang 12 indibidwal mula sa hindi hihigit sa 3 sambahayan sa mga 
naturang pagtitipon. Hindi pinapayagan ang pagtanggal ng mask. 

• Bagama't kasalukuyang hindi pinapayagan sa ilalim ng mga paghihigpit ng Estado na 
walang suot na mask ang sinumang kasama sa mga indoor na pribadong pagtitipon 
anuman ang estado nila sa pagpapabakuna, sumasang-ayon ang Departamento ng 
Pampublikong Kalusugan ng San Francisco sa patnubay na isinaad ng CDC kaugnay ng mga 
indoor na pribadong pagtitipon: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html. Kapag pinapayagan na ng Estado, maaari 
nang isama ng magkakahalong sambahayan ang  mga hindi naka-mask na ganap na 
nabakunahang indibdiwal sa:  

1) Mga hindi naka-mask na ganap na nabakunahang indibidwal  
2) Mga hindi naka-mask na hindi nabakunahang indibidwal na mababa ang panganib, o 
3) Mga naka-mask na hindi nabakunahang miyembro ng isang sambahayan na mas mataas 
ang panganib at pisikal na nakadistansya. 

• Bumalik sa www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine para malaman kung kailan ito papayagan. 
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Ang tip sheet na ito ay magbibigay sa iyo ng impormasyon at mga resource para tulungan kang manatiling 
ligtas, habang sinusuportahan din ang iyong mental at pisikal na kapakanan.  
 

 

 Tantyahin ang Panganib at Benepisyo  
Bago magkaroon ng mga social interaction, tantyahin ang mga panganib at benepisyo. 

 

 
Ang iyong panganib 
at ang panganib ng 

malalapit sa iyo 

 
Ang panganib sa mga 

taong 
makakasalamuha mo 

 
Ang benepisyo ng 

interaksyon 

 
Gaano kalaganap ang 

COVID-19 sa 
komunidad? 

Isipin ang iyong sarili, ang 
mga tao sa iyong 

sambahayan, at ang mga 
kasama mo sa trabaho. 

Mayroon bang may edad na 
lampas 50 taong gulang o 

mayroong mga hindi 
gumagaling na medikal na 

kundisyon AT hindi pa 
nabakunahan? Tingnan ang 

sfcdcp.org/vulnerable  

Isagawa ang 
pinakamahigpit na pag-
iingat na posible para sa 

mga taong lampas 50 
taong gulang o may 

mga hindi gumagaling 
na medikal na 

kundisyon AT hindi pa 
nabakunahan. Tingnan 

ang 
sfcdcp.org/vulnerable  

Gaano kahalaga ang social 
event sa iyo? Puwede 

bang sa halip ay 
magsagawa na lang ng 
virtual na pagbisita o 

pagtawag? Mapapaikli mo 
ba ang tagal ng panahong 

naroon ka? 

Bumababa, hindi na 
nagbabago, o tumataas 

ba ang bilang ng mga 
kaso? Tagasubaybay ng 

San Francisco sa Datos sa 
COVID-19, data.sfgov.org 

 

Kung mas mataas ang iyong panganib na magkaroon ng mga malalang kumplikasyon mula sa COVID-19 at hindi 
ka pa nabakunahan, may mga karagdagang hakbang na puwede mong gawin, kasama ang pagsusuot ng mga 
mas epektibong mask, pagsasaalang-alang ng pagsusuot ng proteksyon sa mata, at pagsasaalang-alang ng 
pagsusuot ng mask habang nasa bahay kasama ang ibang taong nakatira roon. Para sa higit pang 
impormasyon, tingnan ang sfcdcp.org/vulnerable. 
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Panganib ng mga social interaction sa mga taong hindi mo kasama sa bahay:  

Ang anuman sa mga hindi pormal na social interaction ay napapailalim sa mga paghihigpit sa “Mga Pagtitipon.” 
Bagama't posibleng pinapahintulutan o hindi ang mga ito, may panganib na dala ang lahat ng interaksyon sa 
panahon ng pandemya. Tingnan ang talahanayan sa www.sfcdcp.org/covid19 para makita ang kasalukuyang mga 
paghihigpit sa “Mga Pagtitipon.” 

 
Outdoor, pagpapanatili ng 
6 na talampakang layo at 

pagsusuot ng takip sa 
mukhasa lahat ng 

pagkakataon. 

Outdoor, nasa loob ng 6 
na talampakan at/o 

hindi pagsusuot ng takip 
sa mukha. 

Indoor, pagpapanatili ng 6 
na talampakang layo at 
pagsusuot ng takip sa 

mukha. 

Indoor, nasa loob ng 6 na 
talampakan at/o hindi 
pagsusuot ng takip sa 

mukha. 

HINIHIKAYAT kung 
kailangan mong makipag-

ugnayan sa mga taong 
hindi mo kasama sa bahay  

HINDI HINIHIKAYAT HINDI HINIHIKAYAT  LUBOS NA HINDI 
HINIHIKAYAT 

 
Mas Mababang Panganib        Mas Mataas na Panganib 

 
 
 
 
 

 
 

     Mga Tip para sa Mga Mas Ligtas na Interaksyon      
BAGO ang Iyong Interaksyon - Pagpaplano para sa Mas Ligtas na Interaksyon: 

• Panatilihing maliit at hindi pabago-bago ang iyong mga social circle. Kung mas maliit ang grupo at 
mas kaunti ang mga makakaugnayan mo sa sambahayan, mas ligtas para sa lahat.  

• Tandaan na palaging MAS ligtas ang mga outdoor kaysa sa mga indoor. 

• Gawin lang ang interaksyon sa maikling panahon. Mas maikli, mas ligtas. 

• Pag-isipan kung paano ka makakapunta sa aktibidad at kung paano ka aalis mula doon. Mas mababa 
ang posibilidad ng pagkakalantad sa iba kung maglalakad, magbibisikleta, o magmamaneho ka nang 
mag-isa. Kung gumagamit ng pampublikong transportasyon, magpanatili ng distansya mula sa iba 
hangga't posible, nang may layunin na 6 na talampakang distansya, at panatilihing nakasuot ang iyong 
takip sa mukha. Tumingin nang higit pa sa www.sfcdcp.org/safertransit   

• Kung hindi maganda ang pakiramdam mo o may sakit ka, manatili sa bahay at magpasuri para sa 
COVID-19. Tumingin ng higit pa sa Seksyong “Ang Dapat Gawin Kung Pakiramdam Mo ay May Sakit 
Ka” 
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SA ORAS ng Iyong Interaksyon: 

• Magsuot ng mga takip sa mukha sa lahat ng oras kapag may kasamang tao na hindi mo kasama sa 
bahay, lalo na kung kayo ay nasa isang indoor na setting o kung hindi maiiwasang may makasama kang 
ibang tao at nasa loob sila ng 6 na talampakan mula sa iyo.  

o Mas mataas ang posibilidad na magkasakit sa pagbabahagi ng pagkain sa iba't ibang 
sambahayan, dahil hindi maaaring magsuot ng mga mask habang kumakain o umiinom. 
Kung kakain ka kasama ang ibang tao, mas ligtas ang outdoors kaysa sa indoors. 

• Magpanatili ng 6 na talampakang distansya. Naiipon indoors ang COVID-19 at puwede itong kumalat 
nang kahit lampas 6 na talampakang distansya. 

• Huwag magbahagian ng mga bagay, kasama ang pagkain, inumin, o kutsara't tinidor, hangga't 
posible. Magdala ng wipes para i-disinfect ang anumang posibleng nagpagpasa-pasahan na. 

• Iwasang maghiraman ng mga laruan, bat, o bola, o anumang bagay na pinagpapasa-pasahan, hangga't 
posible. Kung hindi maiiwasan, gumamit ng wipes sa pag-disinfect, at punasan ang mga bagay sa 
pagitan ng mga paggamit. 

• Maghugas ng kamay, o gumamit ng hand sanitizer lalo na kung pagkatapos humawak ng 
pinaghihiramang bagay o bago humawak sa iyong mukha  

• Dapat iwasan ang paglalakas ng boses, gaya ng kapag sumisigaw at kumakanta. Ayon sa mga pag-aaral, 
kapag pino-project ang iyong boses tulad kapag kumakanta o sumisigaw, mas maraming virus ang 
kakalat.  

PAGKATAPOS ng Iyong Interaksyon: 

• Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig pagbalik sa bahay. 

• Subukang tandaan kung sino ang mga nakainteraksyon mo lalo na kung ikaw ay nasa mas mataas na 
panganib sa pagkakalantad. Ang mga mas mataas na panganib sa pagkakalantad ay iyong mga nasa 
loob ng 6 na talampakan mula sa isang taong hindi bahagi ng iyong sambahayan, sa loob ng higit 15 
minuto sa kabuuan (kahit hiwalay ang mga ito sa loob lang ng ilang minuto sa loob ng higit 24 na oras), 
o kapag kayo ay walang suot na takip sa mukha. Ang pakikipaghalikan, o pagpapagamit ng mga utensil 
ay mga close contact na aktibidad din. Para malaman ang higit pang detalye, tingnan ang 
sfcdcp.org/closecontact. Ang pag-alala sa kung sino ang malapit na nakaugnayan ay makakatulong na 
matunton ang pagkalat ng impeksyon kung ikaw o ang isang taong nakainteraksyon mo ay nagkaroon 
ng COVID-19. Hangga't posible, panatilihin ang mga taong nagkakaroon ng mas mataas na panganib 
ng pagkakalantad sa iyo sa kaunting bilang at hindi pabago-bago. 

 

Iba pang Pagsasaalang-alang: 
 

• Ang mga pagpapasara ng kalsada para muling pasiglahin ang aktibidad ng ekonomiya (hal., outdoor na pag-
dine in at mga outdoor na personal na serbisyo) ay hindi dapat humantong sa mga hindi pinapahintulutang 
festival sa kalsada, o walang limitasyong pagtitipon ng mga tao na posibleng pagsimulan ng malalaking 
problema sa pagsunod, pagpapatupad, at accountability. 

• Ipinagbabawal din ang pagsasaayos at pagkokoordina ng mga pagsasama-sama ng mga pagtitipon sa mga indoor 
o outdoor na espasyo nang sabay-sabay (“sabay-sabay na pagtitipon”) maliban na lang kung natutugunan nito ang 
mga partikular na pamantayan at may nakatalagang partikular na hakbang sa mitigasyon (tingnan ang 
https://www.sfdph.org/dph/alerts/covid-guidance/Gatherings-Tips.pdf). 
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                  Ang Gagawin Kung Hindi Maganda ang Pakiramdam Mo     
Takpan ang iyong mukha, magpasuri nang maaga, at mag-trace! 

 

Kung nararanasan mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas na bago at hindi maipaliwanag, pagpasuri 
para sa COVID-19. 

 

• Lagnat, Panlalamig, o Paulit-ulit na 
Panginginig/ Pangangatog 

• Ubo 
• Pananakit ng Lalamunan 
• Pangangapos ng Hininga, Hirap sa Paghinga 
• Hindi Karaniwang Pakiramdam ng Panghihina 

o Labis na Pagkapagod 

• Bagong Pagkawala ng Panlasa o Pang-amoy 
• Pananakit ng Kalamnan 
• Pananakit ng Ulo 
• Matinding Sipon o Baradong Ilong 
• Pagduruwal o Pagsusuka 
• Pagtatae 

 

Para makapagpasuri: 

• Makipag-ugnayan sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan (inaatasan sila sa pamamagitan 
ng Kautusan sa Kalusugan ng San Francisco na suriin ka kung nararanasan mo ang alinman sa mga 
sintomas sa itaas); o 

• Kung wala kang insurance, mag-sign up para sa libreng pagsusuri sa CityTestSF sa sf.gov/citytestsf; o 

• Kung nakatira ka sa labas ng San Francisco, puwede kang makipag-ugnayan sa county kung 
saan ka nakatira para sa iba pang opsyon sa pagpapasuri. 

• Tandaan na nangangahulugan lang ang negatibong resulta ng pagsusuri na walang 
nakitang COVID-19 virus sa specimen na iyon nang panahong iyon. Kung madalas kang 
nakikisalamuha sa mga taong hindi mo kasama sa bahay, gaya sa pamamagitan ng iyong 
trabaho, dapat mong isaalang-alang ang regular na pagpapasuri. 

 

Manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao habang hinihintay ang iyong mga resulta. Tingnan ang Mga Tagubilin sa 
Pag-isolate at Pag-quarantine sa Bahay sa www.sfcdp.org/i&q para malaman kung ano ang susunod na gagawin.  

 

                                                   Contact Tracing at CA Notify            
CA Notify – isa pang paraan para mapigilan natin ang hawahan 

Ang CA Notify (canotify.ca.gov) ay isang app na maaari mong idagdag sa iyong smartphone. Gumagamit ito ng 
teknolohiya ng Bluetooth upang malaman kung malapit ka at ang iyong telepono sa ibang taong mayroong 
COVID-19 upang makatulong na mapigilan ang pagkalat ng virus sa ating komunidad. 

Kung gumagamit kayo ng CA Notify at nagpositibo kayo sa inyong pagsusuri, hindi ibabahagi sa ibang tao ang 
iyong diagnosis. Gayunpaman, kung naka-enroll din sa app ang ibang taong nagkaroon ng close contact sa iyo, 
ipapaalam sa kanilang nalantad sila. Ipapaalam sa kanila ang petsa ng pagkakalantad, ngunit hindi ang oras, 
lokasyon, o pagkakakilanlan. 

Kung gumagamit ka ng CA Notify at nalantad ka sa isang taong nagpositibo sa pagsusuri at inilagay niya ang 
kanyang resulta sa app, ipapaalam sa iyo ang petsa ng pagkakalantad, ngunit hindi ang oras, lokasyon, o 
pagkakakilanlan. 

Available ang CA Notify sa pamamagitan ng Apple at Google. Tingnan ang canotify.ca.gov para sa higit pang 
impormasyon at matuto pa tungkol sa contact tracing sa covid19.ca.gov/contact-tracing/ 
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 Mas Ligtas na Mga Social Interaction Pagkatapos Mong Ganap na Magpabakuna 
 

Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong kumpleto ang bakuna laban sa COVID-19 ay ganap na protektado mula 
sa malubhang pagkakasakit, pagkakaospital, o pagkamatay. Maihahawa pa rin ng mga nabakunahang tao ang 
virus sa ibang taong makakainteraksyon nila, pati na sa mga kasama nila sa bahay, na posibleng nabakunahan 
o hindi. Ayon sa limitadong datos, mababawasan naman ng mga bakuna ang transmisyon. Mayroon pa ring 
mga pag-aaral sa kasalukuyam at higit pang datos ang malamang na maging available sa mga susunod na 
buwan. 

 
Kung kumpleto ang iyong bakuna (ibig sabihin, lumipas na ang 14 na araw simula ng iyong huling bakuna), 
isaalang-alang ang mga sumusunod kapag nagpapasya tungkol sa mga aktibidad na gusto mong gawin: 

 
• Puwedeng mas maging ligtas ang pakiramdam mo kapag lumalahok sa mga aktibidad na 

pinapahintulutan ng ating estado at ng mga lokal na departamento ng kalusugan (tingnan ang 
www.sfcdcp.org/covid19). Habang nawawala ang pandemya, higit pang aktibidad ang magbubukas. 

o Gayunpaman, mangyaring isaalang-alang na ang mga taong malapit mong makakainteraksyon, 
pati na ang mga kasama mo sa bahay, ay nasa mas mataas na panganib ng matinding 
karamdaman dahil sa COVID-19 kung maihahawa mo ang virus sa kanila (para matuto pa tungkol 
sa kung sino ang nasa mas mataas na panganib sa matinding sakit, tingnan ang 
www.sfcdcp.org/vulnerable). 

o Isaalang-alang kung kumpleto ang bakuna ng mga taong kasama mo sa bahay o taong 
nakakainteraksyon mo nang malapitan. 
 

• Kapag lalahok sa mga aktibidad na nauugnay sa mga taong hindi kasama sa iyong sambahayan, 
isaalang-alang din ang mga sumusunod:  

o Nabakunahan ba ang lahat ng taong nasa paligid mo?  
o Ano ang mga panganib sa mga taong kasama mo, na hindi nabakunahan? Sila ba ay nasa mas 

mataas na panganib para sa matinding karamdaman?   
o Ano ang mga panganib sa mga taong nauugnay sa mga taong nakakainteraksyon mo? Kung ang 

isang tao ay nahawa sa iyong interasksyon, may kasama ba siya sa bahay na hindi nabakunahang 
bulnerableng tao? 

o Posibleng hindi mo malaman ang mga sagot sa mga tanong na ito. Samakatuwid, pag-isipan 
kung magagawa nang mas ligtas ang aktibidad, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga 
hakbang gaya ng paglipat sa aktibidad sa outdoors, pagkakaroon ng mas kaunting tao, 
pagpapanatili ng 6 talampakang layo o higit pa, at patuloy na pagsusuot ng mask. 
 

• Kapag nasa pampublikong lugar, hindi mo malalaman kung sino ang kumpleto ng bakuna, o kung sino 
ang nasa mas mataas na panganib ng labis na pagkakasakit. Samakatuwid, sa ngayon, ipagpatuloy ang 
lahat ng inirerekomendang pag-iingat kapag nasa pampublikong lugar. Ibig sabihin, pagkatapos 
magpabakuna laban sa COVID-19, ikaw ay dapat pa ring: 

o Magsuot ng maganda ang fit na mask na nagtatakip sa iyong ilong at bibig, kapag may kasamang ibang tao 
o Magpanatili ng hindi bababa sa 6 na talampakang layo mula sa ibang tao 
o Umiwas sa matataong lugar 
o Umiwas sa mga espasyong hindi maganda ang bentilasyon 
o Maghugas ng kamay, lalo na kung pagkatapos humawak ng pinaghihiramang bagay o 

pagkatapos humawak sa iyong mukha 
 

Kung ikaw ay isang “Close Contact” sa isang taong may COVID-19 at kumpleto na ang bakuna mo, magbasa pa 
tungkol sa dapat gawin sa www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination.  
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Marami pa tayong dapat malaman tungkol sa kung paano tumatalab ang mga bakuna laban sa COVID-19 sa 
mga kundisyon sa tunay na mundo. Magbabago ang mga rekomendasyon habang may natututunan tayo 
tungkol sa proteksyong ibinibigay ng mga bakuna laban sa mga impeksyong walang sintomas at laban sa iba't 
ibang strain ng virus. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong impormasyon sa CDC sa 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html at sa Departamento ng 
Pampublikong Kalusugan ng San Francisco sa www.sfcdcp.org/covid19. 
 

 
 

      Mga Madalas Itanong       

Sinasabi ba ng SFDPH na puwede kaming umalis sa aming bahay at magkaroon ng mga interaksyon sa iba? 
Sumangguni sa mga paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad sa Negosyo (Business Capacity 
and Activities Table for Gatherings, BCAT) para sa “Mga Pagtitipon” sa www.sfcdcp.org/covid19. Ang 
pakikipag-ugnayan sa ibang tao ay mainam sa iyong kalusugan, napakahalaga habang sinusubukan nating 
manatiling resilient at magpakita ng pangangalaga sa ibang tao. Maaaring gusto mong magplano ng mas ligtas 
na pakikipag-ugnayan sa ilang tao, sa labas, na may anim na talampakang distansya, at nakasuot ng mask, para 
makatulong sa iyong kalusugan ng pag-iisip at mabawasan ang pag-isolate sa ibang tao. Sundin ang mga tip sa 
itaas sa kung paano magkaroon ng mga mas ligtas na social interaction. 
 
Pinapayagan ba kaming makipagkita sa ating mga lokal na parke para sa picnic at paglalaro ng Frisbee o 
football? 
Sumangguni sa mga paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad sa Negosyo (Business Capacity 
and Activities Table for Gatherings, BCAT) para sa “Mga Pagtitipon” sa www.sfcdcp.org/covid19. Sa ngayon, 
pinapayagan ito pero mag-abang para sa mga update habang nagbabago ang mga rate ng kaso. Maghugas ng 
kamay o gumamit ng hand sanitizer bago at pagkatapos hawakan ang isang pinaghihiramang bagay at sundin 
ang mga tip sa itaas tungkol sa mga mas ligtas na social interaction. 
 
Nababagot na ang mga anak ko at kailangan nila ng playdate. Paano namin ito magagawa nang ligtas? 
Bagama't ang karamihan ng mga bata ay hindi nagkakaroon ng sintomas o nakakaroon lang ng hindi malubhang 
sintomas kapag nagkaroon sila ng COVID-19, nasa mas mataas na panganib ang ilang bata. Para sa ilang 
pamilya, posibleng nakakaranas ng matinding pangangailangan sa pakikipag-interaksyon ang mga batang may 
mga kundisyong medikal o kapansanan. Tandaan na kung papasok ang iyong anak sa childcare, paaralan, o Out 

 

Batid ng SFDPH ang patnubay ng CDC para sa mga ganap na nabakunahang tao na nailathala 
noong Marso 8, 2021. Bagama't kasalukuyang hindi pinapayagan ng mga paghihigpit ng Estado 
na walang suot na mask ang sinumang kasama sa mga indoor na pribadong pagtitipon anuman 
ang estado nila sa pagpapabakuna, sumasang-ayon ang SFDPH sa patnubay na isinaad ng CDC 
kaugnay ng mga indoor na pribadong pagtitipon. Kapag pinapayagan na ng Estado, maaari nang 
isama ng magkakahalong sambahayan ang  mga hindi naka-mask na ganap na nabakunahang 
indibdiwal sa:  

1) Mga hindi naka-mask na ganap na nabakunahang indibidwal  
2) Mga hindi naka-mask na hindi nabakunahang indibidwal na mababa ang panganib, o 
3) Mga naka-mask na hindi nabakunahang miyembro ng isang sambahayan na mas 
mataas ang panganib at pisikal na nakadistansya. 

Balikan ang dokumentong ito sa www.sfcdcp.org/lifeaftervaccine dahil may mga darating na update 
mula sa Estado.  
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of School Time program, ang anumang exposure nila sa labas ng mga programang ito ay posibleng maglagay sa 
iba pang batang makakainteraksyon nila sa programa sa panganib. Pinakaligtas ang mga outdoor na playdate 
kung saan napapanatili ng mga batang 2 taong gulang pataas ang kanilang mga takip sa mukha. Iwasan ang 
pagbabahagian ng pagkain. Hangga't posible, subukang huwag maghiraman ng laruan. Hangga't posible, 
panatiling maliit ang bilang mga tao. Kung makikipagkita ka sa labas, mag-sanitize bago sila maglaro. 
Pagkatapos maglaro, punasan ang mga laruan at i-sanitize ang mga kamay bago bumalik sa bahay. Kung hindi 
ka mapalagay, makipag-ugnayan sa ibang tao at ipaalam ito sa kanila. Ang Ahensya sa Mga Serbisyo sa Mga Tao 
ng San Francisco (San Francisco Human Services Agency) ay may 24 na oras na crisis line para sa mga magulang, 
ang TALK  Line, sa (415) 441-5437. Matuto pa tungkol sa mga resource sa https://www.sfhsa.org. 
 

Kailangan kong bisitahin ang isang lolo o lola at ayaw/hindi makakapagsuot ng mask ang aking anak na 
bata. Ano ang magagawa namin para makabisita nang ligtas? 
Napakahalaga ng pag-shelter in place (pananatili sa tahanan) para sa mga taong nasa mataas na panganib na 
grupo, tulad ng mga mas nakatatanda at mga may pangmatagalang medikal na kondisyon 
(www.sfcdcp.org/vulnerable). Ang pag-isolate ay isa ring seryosong isyu para sa mga mas nakakatanda. 
Isaalang-alang muna ang lahat ng iba't ibang paraan kung saan makukumusta mo ang isang tao nang ligtas, gaya 
ng mas madalas na tawag sa telepono, o kung posible, sa pamamagitan ng mga vitrual na pagbisita. Kung sa 
palagay mo ay kailangan ng pagsusuri sa kalagayan o pisikal na pagbisita, partikular na isaalang-alang ang mga 
tip sa kaligtasan sa itaas, kasama ang impormasyon tungkol sa mga interaksyon pagkatapos ng pagpapabakuna 
laban sa COVID-19. Hangga't posible, limitahan ang dami ng mga taong nakakainteraksyon mo, para 
malimitahan ang iyong potensyal at hindi sinasadyang maglantad mo sa lolo o lola sa COVID-19.  
 

Puwede ba akong magsagawa ng outdoor na birthday party na may social distancing? 
Sumangguni sa mga paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad sa Negosyo (Business Capacity 
and Activities Table for Gatherings, BCAT) para sa “Mga Pagtitipon” sa www.sfcdcp.org/covid19. Tandaan, 
kapag nagsasama-sama ang mga grupo, mas tumitindi ang panganib sa lahat ng nasa grupo, pati na rin sa lahat 
ng taong nakakatrabaho at nakakasalamuha nila. Tandaan ito kapag nagpaplano sa mga okasyon at sundin ang 
mga tip sa itaas sa kung paano magkaroon ng mga mas ligtas na social interaction.  
 
Puwede ba akong magsagawa ng dinner party kasama ang mga kaibigan sa aking bahay o sa aking likod-
bahay? 
Sumangguni sa mga paghihigpit sa Talahanayan ng Mga Kapasidad at Aktibidad sa Negosyo (Business Capacity 
and Activities Table for Gatherings, BCAT) para sa “Mga Pagtitipon” sa www.sfcdcp.org/covid19. Ang mga indoor 
na hindi pormal na pagtitipon kasama ang mga taong hindi bahagi ng iyong sambahayan ay hindi pinapahintulutan 
alinsunod sa kasalukuyang Kautusan sa Kalusugan. Mas malaki ang panganib sa loob kaysa sa labas, at mas 
malaki ang panganib sa pagkain, dahil nagsusuot ng mask ang mga tao habang kumakain at umiinom. 
 
May nakasama akong nagpositibo sa COVID-19. Hindi namin hinawakan ang isa't isa at nagkita lang kami 
sa labas, ano ang panganib at ano ang susunod kong gagawin? 
Pana-panahong nadaragdagan ang ating kaalaman tungkol sa COVID-19. Sa kasalukuyan, mas mababa ang 
panganib sa outdoor at walang contact na mga interaksyon, kung saan ang mga tao ay may anim na 
talampakang layo sa lahat ng oras, may takip sa mukha, at hindi nagbigayan ng pagkain o bagay. Kung sa 
palagay mo ay gumugol ka ng mahigit sa 15 minuto sa kabuuan – kahit ilang minuto lang o higit pa sa bawat 
pagkakataon - sa loob ng 6 na talampakang layo mula sa taong iyon, dapat kang mag-quarantine. Tingnan ang 
www.sfcdp.org/i&q para sa mga tagubilin sa kung paano mag-quarantine. Kung magkakaroon ka ng anumang 
sintomas ng karamdaman, tumawag sa iyong provider sa pangangalagang pangkalusugan, magpasuri at mag-
isolate ayon sa mga tagubilin sa www.sfcdcp.org/i&q. Kung nakumpleto ang iyong bakuna laban sa COVID-19, 
magbasa pa sa www.sfcdcp.org/quarantineaftervaccination.  
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Paano kung medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, pero hindi ako sigurado kung sakit talaga ito o hindi 
- ayos pa rin bang makipagkita outdoors sa isa o dalawang kaibigan? 
Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, manatili sa bahay, para sa iyong sarili at sa iba. Tingnan ang “Ang 
Gagawin Kung Hindi Maganda ang Pakiramdam Mo” sa itaas. Tawagan ang iyong provider sa pangangalagang 
pangkalusugan at magpasuri. Nakakasagip ng buhay ang pananatili sa bahay kapag posibleng may sakit ka. 

 

  Mga Mapagkukunan  
Mga kapaki-pakinabang na mapagkukunan para sa COVID-19 na dapat patuloy na tingnan: 

• Gabay sa COVID-19 ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng 
San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH): 
www.sfcdcp.org/covid19 

• Impormasyon sa COVID-19 ng Lunsgod at County ng San Francisco: sf.gov/coronavirus 

• Plano patungo sa Pagbangon ng Estado ng California: https://covid19.ca.gov/roadmap/ 

• California Connected – Pagsasagawa ng Contact Tracing: https://covid19.ca.gov/contact-tracing/ 

• Pagpasya na Lumabas mula sa CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life- coping/activities.html 


