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Isa sa pinakasimpleng paraan upang maprotektahan ang mga buhay at kabuhayan habang may pandemya ay ang pagsusuot ng 
isang face mask.1,2  
Lahat halos ng iginagalang na mga organisasyong medikal at pang-agham ay sumasang-ayon na mabisa ang mga face mask para 
makatulong na mapigilan ang pagkalat g COVID-19.2,3,4,5,6,7 

Pinapakita sa isang pag-aaral ng Centers for Disease Control and Prevention na hindi lamang pinoprotektahan ng mask ang ibang 
mga taong mahawa ng virus na nagdudulot ng COVID-19, subalit pinoprotektahan din ang mga face mask sa taong nagsusuot ng 
mask.8 Alam natin na kadalasang kumakalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng mga tilamsik at maliliit na particle sa hangin mula 
sa ating ilong at bibig.9,10 Lubhang pinabababa ng pagsusuot ng face mask ang pagkakataong maikalat ng isang tao ang virus sa 
iba o na mahawa ng virus.11

Ang pagsusuot ng mga face mask at pagpapabakuna 
ay nagpapabagal sa pagkalat ng COVID-19 sa mga 
paaralan at sa bilang ng mga mag-aaral at mga gurong 
nasa kuwarantina.
Pinahihintulutan ng mga gabay sa pagkuwarantina sa paaralan para sa 2021-2022 taong 
pampaaralan na lumahok sa mga pagkatuto sa loob ng silid-aralan kapag nabakunahan na ang 
mga mag-aaral o nagsusuot ng mga mask. Maaring magpatuloy sa pagkatuto sa loob ng silid-
aralan pagkatapos malantad kung:
•  Ganap ka nang nabakunahan.
•  Ikaw at ang taong nagpositibo ay parehong nagsusuot ng mga mask.
•  Nagsuot ka ng isang N95 o KN95 na mask nang nalantad ka, kahit na walang suot na mask ang 

taong nagposiitibo sa pagsusuri.
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Mayroong malinaw na 
syentipikong ebidensya na 
napipigilan ng pagsusuot 
ng face mask ang pagkalat 
ng COVID-19. 

Pinababa ng face mask ang transmisyon sa hangin
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