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DOH 820-131 Tagalog 

 

Patnubay sa Paggamit ng Mask sa Panahon ng 
COVID-19 
Buod ng mga Pagbabago noong Setyembre 12, 2022  

• Nagdagdag ng impormasyon tungkol sa iba't ibang antas ng proteksiyon na naibibigay ng mask at 
respirator 

• In-update upang umayon sa rekomendasyon sa paggamit ng mask ng Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC, Mga Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit) para sa indoor na pampublikong 
transportasyon 

• In-update ang mga rekomendasyon kung kailan dapat magsuot ng mask sa mga lugar kung saan 
maraming nagtitipon na hindi para sa pangangalagang pangkalusugan 

• In-update ang mga rekomendasyon kung kailan dapat magsuot ng mask ang pangkalahatang publiko 
kapag nasa loob ng gusali, alinsunod sa mga Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay sa CDC 

Panimula  
Kapag nagsuot ka ng mask o respirator (ibig sabihin, specialized na pang-filter na mask gaya ng N95), 
matutulungan mong protektahan ang ibang tao sa iyong paligid pati na rin ang sarili mo. Kapag nagsuot ng 
mask o respirator, mababawasan ang pagkalat ng COVID-19, na nakakasagip ng buhay at nagpapanatiling 
bukas sa ekonomiya. Kapag pinagsabay ang mga estratehiya, gaya ng pananatiling updated (available sa ilang 
karagdagang wika) sa mga bakuna at pagsusuot ng mask o respirator, makakaiwas sa malubhang 
pagkakasakit at mababawasan ang pasanin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan. 

Dapat mong isuot ang pinakaakma at pinakadekalidad na mask o respirator (available sa ilang karagdagang 
wika) na puwede mong magamit. Kapag nakasuot nang maayos, ang mga respirator na aprubado ng National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, Pambansang Institusyon para sa Kaligtasan at Kalusugan 
sa Trabaho) (English lang) (gaya ng N95) ay nagbibigay ng pinakamabisang proteksiyon, kasunod nito ang mga 
international na respirator (gaya ng KN95 at KF94) at surgical mask, at pagkatapos ay mga telang face mask. 
Kung ikaw ay nanganganib na magkasakit ng malubhang COVID-19 (English lang), konsultahin ang iyong 
provider ng pangangalagang pangkalusugan kung dapat kang magpa-fit test para sa respirator na aprubado 
ng NIOSH o kung dapat kang gumamit ng ibang respirator na hindi kailangang i-fit test. Para sa higit pang 
impormasyon tungkol sa pag-fit test at pagpili ng mask, pumunta sa webpage tungkol sa boluntaryong 
paggamit ng mask ng Washington State Department of Labor and Industries (L&I, Kagawaran ng Paggawa at 
mga Industriya ng Estado ng Washington) (available sa ilang karagdagang wika). 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mask at respirator at kung paano maaayos ang 
pagkakalapat ng mga ito, tingnan ang mga uri ng mask at respirator (available sa ilang karagdagang wika). 
Nagbibigay ang webpage (English lang) na ito ng ilang impormasyon kung gaano kabisang mag-filter ng 
particle ang iba't ibang uri ng mask at respirator, pati na kung kailan binago ang mga mask para maayos ang 
pagkakalapat ng mga ito. Ang mga taong hindi makakapagsuot ng mask dahil sa mga kondisyong may 
kinalaman sa paglilinang o pag-uugali, o medikal ay maaaring gumamit ng face shield na may drape. Maaari 
din itong gamitin ng mga bata sa child care, day camp, at sa mga lugar ng K-12 kung hindi kayang magsuot ng 
mask na maayos na nakalapat. Gayunpaman, dapat kilalanin na hindi nito nabibigyan ang nagsusuot ng 
kaparehong antas ng proteksiyon na gaya ng sa mask o respirator na maayos na nakalapat. Tingnan ang 
patnubay sa paggamit ng mask para sa K-12 Schools (Mga K-12 na Paaralan), at mga Programa ng Child Care 
(Pangangalaga ng Bata), Early Learning (Maagang Pag-aaral), Youth Development (Paglilinang ng Kabataan), 
at Day Camp (available sa ilang karagdagang wika) ng Washington State Department of Health (WA DOH, 
Kagawaran ng Kalusugan ng Estado ng Washington). Tingnan din ang Mga dapat isaalang-alang para sa mga 
partikular na grupo ng tao (available sa ilang karagdagang wika) ng CDC. Hindi inirerekomenda ng DOH ang 
paggamit ng mask na may exhalation valve o vent, telang mask o bandana na may iisang patong lang, o 
gaiter. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Tagalog.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Tagalog.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Tagalog.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.epa.gov/sciencematters/epa-researchers-test-effectiveness-face-masks-disinfection-methods-against-covid-19
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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Maaaring gamitin ang respirator na may exhalation valve sa mga lugar ng trabaho alinsunod sa patnubay na 
inilathala ng L&I (English lang).  

Mangyaring pumunta sa webpage ng DOH tungkol sa mask (English lang) para sa listahan ng mga madalas 
itanong tungkol sa mask.  

Sa kabuuan ng dokumentong ito, ginagamit ang salitang mask bilang pantukoy sa mask at respirator. 

Mga Kasalukuyang Mandato at Kautusan sa Kalusugan 
Iniaatas sa mga kasalukuyang pampublikong kautusan ang paggamit ng mask sa mga lugar ng 
pangangalagang pangkalusugan, presinto at bilangguan para sa nasa hustong gulang. Maaaring iatas ng mga 
kinauukulan sa pampublikong kalusugan ang paggamit ng mask sa mga partikular na sitwasyon, gaya ng sa 
panahon ng paglaganap ng sakit. 

Kautusan ng Department of Health ng Estado ng Washington 
Ang Kautusan sa Mask ng Kalihim ng Kalusugan (English lang) ay nag-aatas na magsuot ng mask sa ilang lugar, 
kahit ano pa ang katayuan sa pagpapabakuna: 

• Lugar ng pangangalagang pangkalusugan   
• Sa mga bilangguan at presinto para sa nasa hustong gulang kapag ang county kung saan 

matatagpuan ang pasilidad ay may katamtaman o mataas na Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay 
sa CDC (available sa Spanish) 

May mga limitadong eksepsiyon sa pangangailangang ito; makikita ang mga ito sa Kautusan (English lang). 
Ang lahat ng empleyado at bisita, bukod pa sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, ay 
kailangang magsuot ng mask kapag nasa loob ng gusali sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan. 
Tungkulin ng bawat tao na sumunod; responsibilidad rin ng mga negosyo na ipatupad ang kautusang ito sa 
kanilang mga empleyado at customer.  

Ipinawalang-bisa: Pederal na Kautusan  
Mula noong Abril 18, 2022, bilang resulta ng kautusan ng hukuman, wala nang bisa ang Kautusan ng CDC na 
nag-aatas na gumamit ng mask sa mga pampublikong transportasyon at hub ng transportasyon. 
Gayunpaman, nananatiling mahalagang kasangkapan ang mask para mapanatiling mas ligtas ang pagbiyahe 
at pampublikong transportasyon para sa lahat. Alinsunod sa CDC (available sa ilang karagdagang wika), 
inirerekomenda ng WA DOH na magsuot ng mask ang mga manggagawa at pasaherong dalawang taong 
gulang pataas sa lahat ng indoor na lugar ng pampublikong transportasyon, kasama na ang conveyance at 
hub ng transportasyon. Tingnan ang Mga Lugar ng Pampublikong Transportasyon para sa higit pang 
impormasyon.  

Proklamasyon ng Gobernador ng Estado ng Washington  
Ang impormasyon tungkol sa mga responsibilidad ng mga negosyo para sa mga customer at empleyado ay 
nakalista sa Proclamation 20-25.19 COVID-19 Washington Ready (Proklamasyon 20-25.19 Handa ang 
Washington sa COVID-19)  (English lang) at Proclamation 21-08 – Safe Workers (Proklamasyon 21-08 – Mga 
Ligtas na Manggagawa) (sa English). 

Washington State Labor and Industries (L&I) at Proklamasyon ng Gobernador 
Bagamat hindi pangkalahatang iniaatas ang paggamit ng mask sa karamihan ng lugar ng trabaho ayon sa 
Proklamasyon ng Gobernador na nakalista sa itaas, obligado pa rin ang mga employer na sumunod sa Mga 
Kinakailangan at Patnubay para Makaiwas sa COVID-19 (English lang) ng L&I. Bukod pa rito, maaaring iatas ng 
mga pribadong negosyo ang paggamit ng mask at dapat igalang ng mga bisita ang mga patakaran sa kuwarto. 
Sa pamamagitan ng Governor’s Proclamation 21-08 – Safe Workers (Proklamasyon ng Gobernador 21-08 – 
Mga Ligtas na Manggagawa) (English lang), may karapatan ang mga manggagawa na magsuot ng mask sa 
lugar ng trabaho. Ayon sa Washington Administrative Code 296-62-609 (WAC, Kodigong Administratibo ng 

https://lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/masks-and-face-coverings
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25.19%20-%20COVID-19%20Washington%20Ready%20%28tmp%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/21-08.1%20-%20COVID-19%20Safe%20Workers%20%28tmp%29_0.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
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Washington 296-62-609) (English lang), protektado ang karapatan ng manggagawa na magsuot ng mask 
kapag may emergency sa pampublikong kalusugan. Alinsunod sa WAC 296-62-609 (English lang), hindi 
maaaring pigilan ng mga employer ang mga empleyado na magsuot ng mask, respirator, o iba pang personal 
na pamprotektang device o equipment maliban kung pinahihintulutan ng batas. Tingnan ang Pag-iwas sa 
COVID-19: Pagpapasyang Magsuot ng Mask sa Trabaho Kahit na Hindi Ka Inaatasang Gawin Ito (available sa 
ilang karagdagang wika) ng L&I para sa higit pang impormasyon.  

Mga Lokal na Entidad at Opisyal sa Pampublikong Kalusugan 
Ang mga lokal na opisyal sa kalusugan ay may awtoridad na mag-isyu ng mga kautusan sa kalusugan upang 
makontrol ang mga sakit sa loob ng kanilang hurisdiksyon. Maaaring maging mas mahigpit, ngunit hindi mas 
maluwag, ang mga kautusang ito kaysa sa mga kautusang pambuong estado. Alamin sa iyong lokal na 
hurisdiksyon sa kalusugan (English lang) at sundin ang lahat ng kautusan sa kalusugan na ipinatutupad para sa 
lugar na iyon. 

Mga Rekomendasyon 
Nasa ibaba ang mga pangkalahatang rekomendasyon para sa pampublikong kalusugan bukod pa sa mga 
partikular na kinakailangan sa itaas.  

Mga Lugar ng Pampublikong Transportasyon  
Inirerekomenda ng WA DOH na ang mga manggagawa at pasaherong dalawang taong gulang pataas ay 
magsuot ng mask o respirator na maayos na nakalapat sa mga indoor na lugar ng pampublikong 
transportasyon (available sa ilang karagdagang wika), kasama na ang mga conveyance (gaya ng eroplano, bus, 
tren, ferry, subway, taxi, rideshare, at transportasyong medikal na hindi pang-emergency) at hub (gaya ng 
mga terminal ng airport, bus o ferry, istasyon ng tren o subway, at mga daungan). Ang mga ito ay mga lugar 
na dinaraanan ng maraming tao, at maaaring matao at/o may hindi maayos na bentilasyon (gaya ng mga 
jetway sa airport). Mapoprotektahan ng mga bumibiyahe at manggagawa ang kanilang mga sarili at ang mga 
tao sa paligid nila kung magsusuot sila ng mask o respirator na maayos na nakalapat para gawing mas ligtas 
ang pagbiyahe at pampublikong transportasyon para sa lahat. Pakitingnan ang patnubay ng CDC sa paggamit 
ng face mask sa mga lugar ng pampublikong transportasyon (available sa ilang karagdagang wika) para sa 
mga detalye, ngunit tandaan na ang mga dating iniaatas ay mga rekomendasyon na lang ngayon. Tingnan ang 
Mga Kinakailangan at Patnubay sa Pagkontrol ng Hawahan sa COVID-19 sa K-12 Schools (mga K-12 na 
Paaralan) at sa mga Programa ng Child Care (Pangangalaga ng Bata), Early Learning (Maagang Pag-aaral), 
Youth Development (Paglilinang ng Kabataan), at Day Camp (wa.gov) (available sa ilang karagdagang wika) 
para sa patnubay sa paggamit ng mask sa mga pampaaralang bus. Hinihikayat ng WA DOH ang mga 
tagapagpatakbo ng pampublikong transportasyon na suportahan ang pagsusuot ng mask ng lahat ng tao.   

Paggamit ng Mask sa mga Lugar ng Pangangalagang Pangkalusugan 
Dapat magsuot ng mask sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan alinsunod sa Kautusan sa Mask ng 
Kalihim ng Kalusugan (English lang). Ang lahat ng lugar ng pangangalagang pangkalusugan ay may access sa 
personal protective equipment at patnubay sa pagkontrol ng pinagmulan sa Mga Pansamantalang 
Rekomendasyon para sa Pag-iwas at Pagkontrol sa Impeksiyon ng SARS-CoV- 2 sa mga Lugar ng 
Pangangalagang Pangkalusugan, DOH 420-391 (wa.gov) (English lang). 

Mga Rekomendasyon sa Paggamit ng Mask sa mga Lugar kung saan Maraming Nagtitipon 
na Hindi Kaugnay ng Pangangalagang Pangkalusugan 
Inirerekomenda ang paggamit ng mask sa loob ng gusali para sa mga dalawang taong gulang pataas kapag 
katamtaman o mataas ang Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay sa CDC (available sa Spanish) sa mga lugar 
sa ibaba:  

• Mga lugar ng tagapagbigay-serbisyo para sa mga walang tirahan (English lang) 

https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/HELSA-emergency-rule.pdf
https://www.lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Tagalog.pdf
https://www.lni.wa.gov/safety-health/_docs/covid/voluntary-respirator-use-QNA-Tagalog.pdf
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/quarantine/masks/face-masks-public-transportation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Ftravelers%2Fface-masks-public-transportation.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-165-K12SchoolsChildCare.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-06/420-391-SARS-CoV-2-InfectionPreventionControlHealthcareSettings.pdf?uid=62f3d86bb5d65
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/13-RecommendationsforHomelessShelters.pdf
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• Pangkomersiyong sasakyang pandagat (English lang) (hal., pangkomersiyong barko/bangka para sa 
pagkaing-dagat, cargo ship, cruise ship) 

• Matataong lugar ng trabaho kung saan imposibleng magkaroon ng pisikal na distansiya dahil sa uri ng 
trabaho gaya ng bodega, pabrika, at pasilidad sa pagpapakete ng pagkain at pagproseso ng karne, at 
transportasyong inilalaan ng employer  

• Mga tirahang pangmaramihan na may mga pasilidad kung saan marami ang nagtitipon (hindi mga 
kuwartong tulugan), kasama na ang mga lugar para sa paghahanda sa paglaya sa bilibid, transitional 
housing (pansamantalang pabahay bago makalipat), mga pasilidad para sa rehabilitasyon o piitan 
para sa wala pa sa hustong gulang, at pansamantalang pabahay para sa mga manggagawa 

• Mga lugar sa loob ng gusali kung saan pumupunta ang mga taong nakakulong sa mga bilangguan o 
presinto para sa nasa hustong gulang, pasilidad para sa rehabilitasyon o piitan para sa wala pa sa 
hustong gulang (hal., sa mga hukuman). 

o Tandaan na iniaatas sa Kautusan ng Kalihim ng Kalusugan na magsuot ng mask ang mga 
limang taong gulang pataas sa mga bilangguan at presinto para sa nasa hustong gulang 
kapag katamtaman o mataas ang Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay sa CDC (available 
sa Spanish). 

o Inirerekomenda ring gumamit ng mask sa mga koreksiyonal kapag nagbabadya ng malaking 
panganib ang mga salik sa pasilidad (available sa ilang karagdagang wika).  

Ang mga taong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasa itaas ay dapat sumunod sa mga 
rekomendasyong katulad ng para sa pangkalahatang publiko kapag wala sa mga lugar na ito (hal., kapag nasa 
komunidad).  

Maaaring iatas ng mga establisimyentong hindi kaugnay ng pangangalagang pangkalusugan (gaya ng mga 
negosyo at organisasyon) ang pagsusuot ng mask sa kanilang mga pasilidad. Dapat isaalang-alang ng mga 
establisimyentong ito ang bawat isa sa mga sumusunod na salik kapag nagpapasya kung iaatas ang pagsusuot 
ng mask sa kanilang lugar: 

• Kahinaan ng mga tao sa lugar 
o Ang mga taong hindi updated (available sa ilang karagdagang wika) sa mga bakuna ng 

COVID-19 ay mas posibleng mahawahan ng COVID-19 at magkasakit nang malubha. 
o Ang mga taong may mga partikular na medikal na kondisyon (available sa ilang karagdagang 

wika) ay mas nanganganib na magkaroon ng malubhang COVID-19.  
• Kalidad ng bentilasyon sa lugar - tingnan ang Bentilasyon at Kalidad ng Hangin para Mabawasan ang 

Hawahan ng mga Sakit na Nasa Hangin (English lang) at Hamon para sa Malinis na Hangin sa mga 
Gusali, Environmental Protection Agency (EPA, Ahensiya sa Pagprotekta ng Kalikasan) (English lang) 
para sa mga impormasyon at opsiyon sa bentilasyon, kasama na ang para sa mga pasilidad na 
mayroon at walang sistema ng Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC, Pagpapainit, 
Bentilasyon, at Pagpapalamig ng Hangin). 

• Kakayahan ng mga tao na magpanatili ng pisikal na distansiya sa lugar 
• Hinihinala o kumpirmadong may paglaganap ng COVID-19 sa lugar 

o Lubos na inirerekomenda ang paggamit ng mask sa loob ng gusali kapag laganap ang sakit sa 
lugar kung saan maraming nagtitipon na hindi kaugnay ng pangangalagang pangkalusugan. 

Kapag mataas ang Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay sa CDC (available sa ilang karagdagang wika), 
inirerekomenda ng CDC at DOH na magsuot ang lahat ng tao ng mask sa loob ng gusali, kahit ano pa ang 
katayuan nila sa pagpapabakuna. Hindi dapat pigilan ng mga establisimyento ang mga indibiduwal na 
magsuot ng mask kung gusto nila. Tingnan sa ibaba ang mga rekomendasyon sa paggamit ng mask ng mga 
indibiduwal at ang mga pagsasaalang-alang batay sa panganib. 

Mga Rekomendasyon sa Paggamit ng Mask ng Indibiduwal 

Ang mga taong may mga sintomas, positibong pagsusuri, o nalantad sa isang taong may COVID-19 ay dapat 
magsuot ng dekalidad na mask o respirator, alinsunod sa Ano ang gagawin kung nagpositibo ka sa pagsusuri 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-05/420-397-COVID19CommercialMaritimeSettings.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-07/333-256.pdf?uid=62c5d9543e0d8&uid=62c74852a6dbd
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://www.epa.gov/system/files/documents/2022-03/508-cleanairbuildings_factsheet_v5_508.pdf
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Tagalog.pdf
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sa COVID-19 (available sa ilang karagdagang wika), Mga Puno para sa Pagpapasyang may Kinalaman sa 
Sintomas ng COVID-19 (available sa ilang karagdagang wika), at Ano ang gagawin kung posibleng nalantad ka 
sa isang taong may COVID-19 (available sa ilang karagdagang wika). Dapat magsuot ng mask ang mga 
indibiduwal kung iniaatas ito sa kinaroroonan nilang lugar, alinsunod sa Mga Kasalukuyang Mandato at 
Kautusan sa Kalusugan. 

Sa kahit anong sitwasyon, puwede kang magpasyang magsuot ng mask. Isaalang-alang ang mga sumusunod 
na salik kapag nagpapasya kung magsusuot ng mask: 

• Ang katayuan mo sa pagpapabakuna at ang katayuan sa pagpapabakuna ng mga taong nasa iyong 
paligid. Mas madaling mahawahan ng COVID-19 at magkasakit nang malubha ang mga taong hindi 
updated (available sa ilang karagdagang wika) sa mga bakuna at booster para sa COVID-19.   

• Ang iyong mga medikal na kondisyon (available sa ilang karagdagang wika)  at ang mga medikal na 
kondisyon ng mga taong nasa paligid mo na mas nanganganib na magkasakit ng malubhang COVID-
19.  Mas madaling mahawahan ng COVID-19 at magkasakit nang malubha ang mga taong may mga 
partikular na medikal na kondisyon.   

• Ang mga katangian ng kinaroroonan mong lugar (hal., matao, may hindi maayos na bentilasyon, nasa 
loob ng gusali).  

• Antas ng COVID-19 sa Komunidad batay sa CDC (available sa ilang karagdagang wika) 
o Kapag mataas ang antas ng pagkakasakit sa komunidad, inirerekomenda ng CDC at WA DOH 

na magsuot ng mask sa loob ng gusali, kahit ano pa ang katayuan sa pagpapabakuna.  
o Kapag katamtaman o mataas ang antas ng pagkakasakit sa komunidad, inirerekomenda ng 

CDC at WA DOH na magsuot ng dekalidad na mask o respirator ang mga taong lubos na 
nanganganib na magkasakit nang malubha (available sa ilang karagdagang wika) dahil sa 
COVID-19 kapag nasa loob ng gusaling pampubliko. Ang mga taong may nakakasalamuhang 
taong lubos na nanganganib na magkasakit nang malubha sa loob o labas ng sambahayan ay 
dapat pag-isipang magsuot ng dekalidad na mask kapag magkasama sila sa loob ng gusali. 

Iba pang Impormasyon at Dulugan sa COVID-19 
Manatiling updated sa kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa Washington (English lang), mga proklamasyon 
ni Gobernador Inslee (English lang), mga sintomas (available sa ilang karagdagang wika) , kung paano ito 
kumakalat (available sa ilang karagdagang wika), paano at kailan dapat magpasuri ang mga tao (available sa 
Spanish), at saan makakahanap ng bakuna (available sa Spanish). Tingnan ang aming Mga Madalas Itanong 
(English lang) para sa higit pang impormasyon.  

Ang lahi/etnisidad o nasyonalidad ng isang tao ay hindi naglalagay sa kanya sa mas malaking panganib na 
magkaroon ng COVID-19. Gayunpaman, ayon sa datos, hindi balanseng naaapektuhan ng COVID-19 ang mga 
komunidad ng mga taong iba ang lahi. Dahil ito sa mga epekto ng racism, at structural racism sa partikular, na 
nagbibigay sa ilang grupo ng mas kaunting pagkakataong maprotektahan ang kanilang mga sarili at 
komunidad. Hindi makakatulong ang pagkakaroon ng stigma sa paglaban sa sakit (English lang). Magbahagi 
ng tumpak na impormasyon sa iba upang mapigilan ang pagkalat ng tsismis at maling impormasyon. 

• Paglaganap ng 2019 Novel Coronavirus ng Department of Health ng Estado ng Washington 
(COVID-19) (English lang) 

• Tugon sa Coronavirus ng Estado ng Washington (COVID-19) (available sa ilang karagdagang wika) 
• Hanapin ang Iyong Lokal na Kagawaran o Distrito ng Kalusugan (English lang) 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDcasepositive-Tagalog.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tagalog.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Tagalog.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tagalog.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/420-309-COVIDExposed-Tagalog.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/
https://www.governor.wa.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/testing-covid-19
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/tl/emergencies/covid-19
https://doh.wa.gov/tl/emergencies/covid-19
https://coronavirus.wa.gov/tl/node/3629
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
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• Coronavirus (COVID-19) ng CDC (available sa ilang karagdagang wika) 

Mayroon pang tanong? Tumawag sa aming hotline para sa Impormasyon sa COVID-19 sa 1-800-525-0127. 
Mga oras ng hotline: 

• Lunes mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. 
• Martes hanggang Linggo mula 6 a.m. hanggang 6 p.m.  
• sa mga idinaraos na piyesta-opisyal ng estado (English lang) mula 6 a.m. hanggang 6 p.m.  

Para sa mga serbisyo ng interpreter, pindutin ang # kapag may sumagot na at sabihin ang iyong wika. Para sa 
mga tanong tungkol sa iyong sariling kalusugan o resulta ng pagsusuri, mangyaring makipag-ugnayan sa 
provider ng pangangalagang pangkalusugan. 

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

Apendiks A   
Lugar ng Pangangalagang Pangkalusugan 
Ayon sa Kautusan sa Mask ng Kalihim ng Kalusugan (English lang), ang mga lugar ng pangangalagang 
pangkalusugan at mga lugar para sa pangmatagalang pangangalaga ay anumang pampubliko o pribadong 
lugar na pangunahing ginagamit para sa paghahatid ng mga personal na serbisyo ng pangangalagang 
pangkalusugan sa mga tao, nang may ilang eksepsiyon. Kung matatagpuan ang lugar sa isang pasilidad na 
pangunahing ginagamit para sa paghahatid ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, gaya ng 
ospital, ang buong pasilidad ay itinuturing bilang lugar ng pangangalagang pangkalusugan o lugar para sa 
pangmatagalang pangangalaga, at dapat magsuot ng pantakip sa mukha sa buong pasilidad, nang may mga 
eksepsiyon at pagbubukod sa kautusan sa pantakip sa mukha. Kung matatagpuan ang lugar sa isang pasilidad 
na pangunahing ginagamit para sa ibang layunin, gaya ng parmasya sa loob ng isang tindahan ng grocery o 
tanggapan ng nars sa paaralan, ang mga bahaging pangunahing ginagamit para sa paghahatid ng 
pangangalagang pangkalusugan lang ang itinuturing bilang lugar ng pangangalagang pangkalusugan o lugar 
para sa pangmatagalang pangangalaga, ngunit hindi ang iba pang bahagi ng pasilidad. Dapat magsuot ng 
pantakip sa mukha sa mga lugar na pangunahing ginagamit para sa paghahatid ng pangangalagang 
pangkalusugan, nang may mga eksepsiyon at pagbubukod sa kautusan sa pantakip sa mukha. Maliban na lang 
kung hindi kasali sa ibaba, kasama sa mga provider ng pangangalagang pangkalusugan ang mga indibiduwal 
na may mga kredensiyal na nakalagay sa listahan ng Mga Kinakailangang Kredensiyal mula sa Propesyonal sa 
Pangangalagang Pangkalusugan (English lang) pati na rin ang mga indibiduwal na pinahihintulutan ng batas 
na magbigay ng mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan nang walang kredensiyal. Ang lahat ng 
empleyado at bisita, bukod pa sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, ay kailangang 
magsuot ng mask kapag nasa loob ng gusali sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan. 

Ang sumusunod ay hindi eksklusibong listahan ng mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan at lugar para 
sa pangmatagalang pangangalaga: 

• Kasama sa mga pasilidad para sa panandaliang pangangalaga ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, mga 
ospital;  

• Mga pasilidad para sa tuloy-tuloy na panandaliang pangangalaga;  
• Mga pasilidad para sa rehabilitasyon kung saan kailangang manatili ng pasyente nang matagal;  
• Mga pasilidad para sa kalusugang may kinalaman sa pag-uugali kung saan kailangang manatili ng 

pasyente nang matagal, kasama na ang, ngunit hindi nalilimitahan sa, mga pasilidad para sa pagsusuri 
at paggamot, tinitirhang pasilidad para sa paggamot, secure na pasilidad para sa pag-detox;  

• Mga tinitirhang pasilidad para sa pangmatagalang pangangalaga, kasama na ang, ngunit hindi 
nalilimitahan sa, mga nursing home, pasilidad para sa pamumuhay nang may gabay, pampamilyang 
tirahan para sa nasa hustong gulang, lugar kung saan nagbibigay ng mga sertipikadong serbisyo at 
suportang pangkomunidad, at pasilidad para sa enhanced services (mas maiinam na serbisyo);  

• Mga mobile na klinika o iba pang sasakyan kung saan naghahatid ng pangangalagang pangkalusugan;  
• Mga pasilidad na outpatient (kung saan hindi nananatili nang matagal ang pasyente), kasama na ang, 

ngunit hindi nalilimitahan sa, mga dialysis center, tanggapan ng doktor, at pasilidad para sa 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
https://hamiltonrelay.com/washington/
mailto:civil.rights@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.doh.wa.gov%2FLicensesPermitsandCertificates%2FProfessionsNewReneworUpdate%2FHealthcareProfessionalCredentialingRequirements&data=04%7C01%7Ceric.sonju%40atg.wa.gov%7C48f3eb7333804a20fc1e08d947ec0aa5%7C2cc5baaf3b9742c9bcb8392cad34af3f%7C0%7C1%7C637619901397940872%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XYAtOfny4dg8vNMoi4AsGQgPwwN%2FBKywbkfZT7kGtEo%3D&reserved=0
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kalusugang may kinalaman sa pag-uugali (kasama na ang mga tanggapan ng mga psychiatrist, 
tagapayo sa kalusugan ng pag-iisip, at mga propesyonal para sa pagkalulong sa droga);  

• Mga pasilidad para sa serbisyong dental at may espesyalidad sa serbisyong dental;  
• Mga pasilidad para sa optometry at ophthalmology; 
• Mga parmasya (hindi kasali ang mga tingiang bilihan);  
• Mga tanggapan para sa pagmamasahe bilang therapy (kasama na rito ang mga nakatalagang lugar 

kung saan nagmamasahe sa loob ng lugar na hindi kaugnay ng pangangalagang pangkalusugan tulad 
ng mga spa at wellness/fitness center);  

• Tanggapan ng chiropractor;  
• Mga lugar kung saan nagseserbisyo ang isang midwife at mga hiwalay na paanakan;  
• Mga pasilidad para sa pagbukod at/o pag-quarantine;  
• Mga pasilidad para sa pag-opera kung saan makakauwi rin agad ang pasyente pagkatapos;  
• Mga sentro ng agarang pangangalaga;  
• Mga sentro ng pangangalagang panghospisyo; at 
• Mga lugar kung saan naghahatid ang mga binayarang provider ng mga serbisyo ng pangangalagang 

pangkalusugan sa bahay, pangangalaga sa bahay, personal na pangangalaga, o pangangalagang 
panghospisyo.   

Hindi kasama sa mga lugar ng pangangalagang pangkalusugan at lugar para sa pangmatagalang pangangalaga 
ang:  

• Mga lugar kung saan isinasagawa ang mga sport at kaganapang bukas sa publiko o iba pang 
pagtitipon (kasama na ang kapag nagbibigay-alaga sa mga manlalaro ang mga may kredensiyal na 
tagapagsanay ng atleta), na iba pa sa mga lugar na pangunahing ginagamit para sa paghahatid ng 
mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan, gaya ng mga nakatalagang lugar para sa pagbibigay 
ng paunang lunas (na itinuturing bilang lugar ng pangangalagang pangkalusugan);  

• Mga bahay-kalingang lisensiyado ng Department of Children, Youth & Families (DCYF, Kagawaran ng 
mga Bata, Kabataan at Pamilya) na hindi pangunahing nagbibigay ng mga serbisyo ng 
pangangalagang pangkalusugan;  

• Mga pasilidad para sa pananaliksik kung saan walang inihahatid na serbisyo ng pangangalagang 
pangkalusugan sa mga tao;  

• Lugar ng pangangalagang pangkalusugan na panghayop;  
• Mga ahensiyang tagakontrol ng hayop; 
• Mga samahang pantao na walang layuning kumita; at 
• Mga tingiang tindahan ng marijuana, kasama na ang mga lugar kung saan nagbibigay ng serbisyo ang 

mga tagapayo sa medikal na paggamit ng marijuana. 

Kung iniaatas ng pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan ang paggamit ng mask sa labas ng gusali, dapat 
kang sumunod sa kanilang mga patakaran sa negosyo. Tingnan ang impormasyon tungkol sa “mga patakaran 
sa kuwarto” sa itaas para sa iba pang impormasyon. Mangyaring pumunta sa page na Pag-iwas sa Hawahan 
sa COVID-19 sa mga Lugar ng Pangangalagang Pangkalusugan (English lang) para sa detalyadong patnubay 
kasama na ang patnubay sa pagkontrol ng pinagmulan (English lang) at patnubay sa pagbisita sa mga 
partikular na pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan. 

Mga Patakaran sa Kuwarto 
May karapatan ang mga negosyo, organisasyon, pasilidad at establisimyento na magtakda ng sarili nilang mga 
patakaran para sa pagsusuot ng mask sa kanilang establisimyento o pasilidad. Inaatasan ang mga negosyo na 
sumunod sa lahat ng kinakailangan sa mga kinakailangan ng L&I (English lang) at maaari nilang iatas ang 
paggamit ng mask sa mga lugar (hal., sa labas ng gusali) upang madagdagan ang proteksiyong hatid ng 
Kautusan sa Mask ng Kalihim ng Kalusugan (English lang). 

Ang mga lokal na opisyal sa pangangalagang pangkalusugan ay maaari ding magtakda ng mga karagdagang 
kautusan sa mask na pamprotekta upang malimitahan ang hawahan sa komunidad. Ang mga patakarang ito 
ay maaaring higit na nakakapagprotekta kaysa sa Kautusan sa Mask ng Kalihim ng Kalusugan (English lang), 
ngunit hindi maaaring mas mahina ang proteksiyong ibinibigay ng mga ito. 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/healthcare-providers/infection-prevention
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/631-100-SourceControlHealthcare.pdf
https://www.lni.wa.gov/agency/outreach/coronavirus/requirements-and-guidance-for-preventing-covid-19
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/Secretary_of_Health_Order_20-03_Statewide_Face_Coverings.pdf


   

8 
 

Bukod pa rito, maaaring kailanganin o gustuhin ng ilang indibiduwal na patuloy na magsuot ng mask. May 
karapatan silang magsuot ng mask sa publiko kahit na hindi aktibong ipinapatupad ang mga pang-estado o 
lokal na mandato sa pagsusuot ng mask. Mangyaring igalang ang kagustuhan nilang magsuot ng mask upang 
maprotektahan ang kanilang mga sarili, pamilya, at komunidad. Tandaan na kung magsusuot ka ng mask, 
maaaring hilingin sa iyo na saglit itong tanggalin sa mga sitwasyon gaya ng kung kailangang kunin ang iyong 
pagkakakilanlan. 
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