Ano ang gagawin kung ang
Isang Tao ay May Sintomas

p un o

1

Ang mga rekomendasyong ito ay para sa pangkalahatang publiko, hindi kasama ang mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan o paaralan. Para sa impormasyon tungkol sa mga
K-12 na paaralan, tingnan ang Puno para sa Pagpapasyang May Kinalaman sa Sintomas at Checklist para sa Pagtunton sa mga Nakasalamuha para sa mga K-12 na Paaralan.

Bumukod sa bahay habang kinukumpirma ang diagnosis kung ang isang tao ay may
isa o higit pa sa mga bago, nabago, o lumalalang sintomas na ito:
❑
❑
❑
❑
❑

Lagnat (≥100.4°F (38°C)) o panginginig
Pangangapos ng hininga o kahirapan sa paghinga
Pananakit ng kalamnan o katawan
Pagkawala ng panlasa o pang-amoy na ngayon lang naranasan
Barado o sinisipong ilong

❑
❑
❑
❑
❑

Pagduruwal, pagsusuka, o pagtatae
Pananakit ng ulo
Pagkapagod
Pananakit ng lalamunan
Ubo

Magsuri sa bahay, magpasuri sa komunidad, o magpatingin sa isang provider.

Kung hindi siya
nakatanggap ng
alternatibong diagnosis
mula sa isang provider
ng pangangalagang
pangkalusugan O kung
hindi siya nagsuri/nagpasuri

NAGPOSITIBO
siya sa COVID-19

NAGNEGATIBO siya sa COVID-19 O
nakatanggap ng alternatibong diagnosis
mula sa isang provider ng pangangalagang
pangkalusugan

Kilalanin
ang mga
malapit na
nakasalamuha

Ibukod ang sarili sa bahay
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Upang hilingin ang dokumentong ito sa ibang
format, tumawag sa 1-800-525-0127. Para sa
mga kostumer na bingi o nahihirapang makarinig,
mangyaring tumawag sa 711 (Washington Relay) o
mag-email sa civil.rights@doh.wa.gov.

HINDI

Tingnan ang
Puno 2 para sa
kung ano ang
dapat gawin ng
mga malapit na
nakasalamuha

OO

Kinikilala ba siya
bilang malapit na
nakasalamuha1?
HINDI

AT

Makakabalik na siya sa komunidad at sa karamihan ng lugar ng
trabaho pagkaraan ng 5 araw mula nang unang lumabas ang
mga sintomas kung:
1. Walang lagnat sa loob ng nakalipas na 24 na oras (nang
walang gamot)
AT
2. Bumuti na ang lagay ng mga sintomas
3. Patuloy siyang magsusuot ng mask kapag may ibang tao sa
paligid sa loob ng karagdagang 5 araw2
4. Alamin ang protokol ng iyong kumpanya bago bumalik
sa trabaho
5. Iwasan ang mga taong immunocompromised at ang mga
pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan at iba pang
lugar na may mataas na panganib, sa loob ng hindi bababa
sa 10 araw
6. Sumangguni sa Ano ang gagawin kung nagpositibo
ka sa pagsusuri sa COVID-19 para sa iba pang
impormasyon, kasama na ang dapat gawin kung hindi ka
makakapagsuot ng mask at ang dapat gawin sa mga lugar
ng pagtitipon

Tugma ba ang mga
sintomas sa na-diagnose na
pangmatagalang sakit?

OO

Manatili sa bahay
Makakabalik na siya sa komunidad at sa
karamihan ng lugar ng trabaho kung:
1. Walang lagnat sa loob ng nakalipas
na 24 na oras (nang walang gamot)
AT
2. Bumuti na ang lagay ng mga
sintomas

tingnan

p un o

2

1

Malapit na nakasalamuha: Sinumang taong nakalapit sa loob ng 6 na talampakan (2 metro) sa (mga)
kaso ng COVID-19 nang 15 minuto o higit pa sa kabuuan, sa loob ng 24 na oras, noong nakakahawa pa
ang kaso. Maaaring maiba ang kahulugan ng "malapit na nakasalamuha" sa ilang sitwasyon. Ang lokal
na kagawaran ng kalusugan ang huling nagpapasya kung ituturing na malapit na nakasalamuha ang
isang tao sa panahon ng pag-iimbestiga nito, ngunit maaari nilang italaga sa iba ang pagpapasyang ito
kung naaangkop.

2

Kung hindi ka makakapagsuot ng mask na maayos na nakalapat: Dapat mong tapusin ang pagbukod
o pag-quarantine sa bahay sa loob ng buong 10 araw. Sundin lang ang patnubay sa dokumentong ito
kung makakapagsuot ka ng mask na maayos na nakalapat. Tingnan ang mga dokumentong Ano ang
gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri sa COVID-19 at Ano ang gagawin kung posibleng
nalantad ka sa isang taong may COVID-19 para sa karagdagang impormasyon.

Kilalanin at Alagaan ang
mga Malapit na Nakasalamuha

p un o

2

Ang mga rekomendasyong ito ay para sa pangkalahatang publiko, hindi kasama ang mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan o paaralan. Para sa impormasyon tungkol sa mga
K-12 na paaralan, tingnan ang Puno para sa Pagpapasyang May Kinalaman sa Sintomas at Checklist para sa Pagtunton sa mga Nakasalamuha para sa mga K-12 na Paaralan.

Kung kinikilala ang isang tao bilang malapit na nakasalamuha ng isang taong may COVID-19, ang tao bang nalantad (malapit na nakasalamuha1) ay
updated sa pagpapabakuna sa COVID-193 O siya ba ay nagpositibo sa pagsusuri sa nakaraang 90 araw at gumaling? (Para sa mga taong
nagpositibo sa nakaraang 90 araw at gumaling, gumamit ng antigen na pagsusuri sa mga hakbang na nasa ibaba.)

OO

WALA

Mayroon ba siyang mga sintomas?

HINDI

Mayroon ba siyang mga sintomas?

Hindi kailangang mag-quarantine
Ang tao ay dapat:
1. Magsuri/magpasuri nang
hindi bababa sa limang araw
matapos malaman ang tungkol sa
pagkakalantad
2. Patuloy na magsuot ng mask kapag
may ibang tao sa paligid sa loob ng 10
araw matapos malaman ang tungkol
sa pagkakalantad
3. Magsubaybay kung may magiging
mga sintomas sa loob ng 10 araw
pagkatapos ng malapitang
pakikisalamuha

MAYROON

MAYROON

Ibukod ang Sarili at Magsuri/Magpasuri sa
COVID-19

NAGNEGATIBO
siya sa COVID-19

WALA

Ibukod ang Sarili at Magsuri/Magpasuri sa
COVID-19

NAGPOSITIBO siya
sa COVID-19 O hindi
siya nagsuri/nagpasuri

NAGNEGATIBO siya sa COVID-19
Maaaring kailangan ng
pangkumpirmang viral na pagsusuri4.
Dapat niya itong alamin sa kanyang
provider ng pangangalagang
pangkalusugan.

Mag-quarantine sa bahay
Manatili sa
bahay
Makakabalik na siya
sa komunidad at sa
karamihan ng lugar ng
trabaho kung:
1. Walang lagnat sa loob
ng nakalipas na 24 na
oras (nang walang
gamot)
AT
2. B
 umuti na ang lagay
ng mga sintomas
AT
3. Patuloy na magsusuot
ng mask kapag
may ibang tao sa
paligid sa loob ng
10 araw pagkatapos
ng malapit
na pakikisalamuha

Ibukod ang sarili sa bahay
Makakabalik na siya sa komunidad at sa karamihan ng lugar ng trabaho
pagkaraan ng 5 araw mula nang unang lumabas ang mga sintomas
kung:
1. Walang lagnat sa loob ng nakalipas na 24 na oras (nang walang
gamot)
AT
2. Bumuti na ang lagay ng mga sintomas
3. Patuloy siyang magsusuot ng mask kapag may ibang tao sa paligid
sa loob ng karagdagang 5 araw2
4. Alamin ang protokol ng iyong kumpanya bago bumalik sa trabaho
5. Iwasan ang mga taong immunocompromised at ang mga pasilidad
ng pangangalagang pangkalusugan at iba pang lugar na may
mataas na panganib, sa loob ng hindi bababa sa 10 araw.
6. Sumangguni sa Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa
pagsusuri sa COVID-19 para sa iba pang impormasyon, kasama
na ang dapat gawin kung hindi ka makakapagsuot ng mask at ang
dapat gawin sa mga lugar ng pagtitipon

3

Ang isang tao ay updated sa pagpapabakuna sa COVID-19 kapag natanggap na niya ang kanyang pangunahing serye AT mga
karagdagang dosis o booster na dosis kung kwalipikado batay sa katayuan ng kalusugan at edad.

4

Ang pangkumpirmang viral na pagsusuri ay maaaring Nucleic Acid Amplification Test (NAAT, Pagsusuri sa pamamagitan ng
Pagpaparami sa Nucleic Acid) o karagdagang antigen na pagsusuri.

Makakabalik na siya sa komunidad
at sa karamihan ng lugar ng trabaho
pagkaraan ng 5 araw mula noong
huling malapitang pakikisalamuha kung:
1. Kung maaari siyang magsuri/
magpasuri at nagnegatibo sa
ikalimang araw o pagkatapos nito
mula noong huling malapitang
pakikisalamuha
2. Patuloy na magsusuot ng mask
kapag may ibang tao sa paligid sa
loob ng karagdagang 5 araw2
3. Mananatili siyang walang sintomas
at magsusubaybay kung may
magiging mga sintomas sa loob ng
10 araw pagkatapos ng malapitang
pakikisalamuha
4. Sumangguni sa Ano ang gagawin
kung posibleng nalantad ka
sa isang taong may COVID-19
para sa impormasyon, kasama
na ang dapat gawin kung hindi ka
makakapagsuot ng mask, mga
detalye ng pagsusuri at pagquarantine, at ang dapat gawin sa
mga lugar ng pagtitipon

