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Kung nalantad ka sa COVID-19

Maaaring maging napakahirap na manatili sa bahay at hindi makapagtrabaho o makapasok sa paaralan pagkatapos malantad sa isang taong 

may COVID-19. Maaari ding maging napakahirap na lumayo mula sa mga taong may COVID-19 at manatili sa loob ng bahay mo. Kaya nga 

in-update ng CDC ang mga rekomendasyon nito sa quarantine at hindi na inirerekomenda na manatili sa bahay ang mga tao matapos silang 

malantad sa COVID-19. Gayunman, kailangan mo pa ring mag-ingat para maprotektahan ang ibang mga tao: 

• Magsuot ng mask na maayos ang 

lapat sa mukha sa loob ng 10 araw 

matapos kang malantad kapag 

may ibang mga tao sa paligid mo 

o nasa pampublikong lugar ka. 

• Magpasuri sa loob ng 5 buong 

araw matapos kang malantad sa 

COVID-19.

• Bantayan ang mga sintomas ng 

COVID-19. Kung magkasakit ka, 

manatili sa bahay, sundin ang 

mga tuntunin sa isolation, at 

magpasuri.  

Maghintay nang 5 araw matapos kang malantad bago magpasuri. Hinahayaan nitong maging sapat ang 

dami ng virus sa iyong katawan para matukoy sa mga pagsusuri. Maaari mong kailanganing magpasuri nang 

mahigit sa isang beses, depende sa uri ng pagsusuring ginawa sa iyo at kung may mga sintomas ka nang suriin 

ka. Sundin ang mga tuntunin sa isolation kung positibo ang resulta ng pagsusuri sa iyo matapos kang malantad. 

Huwag magpasuri matapos malantad kung wala pang 90 araw (mga 3 buwan) mula nang unang magpositibo ka sa COVID-19, basta’t wala 

kang bago o lumalalang mga sintomas. Gayunman, kung mayroon kang bago o lumalalang mga sintomas o mahigit 90 araw na mula nang 

magpositibo ka, dapat kang magpasuri ulit. 

Bantayan ang mga sintomas ng COVID-19 at magpasuri kaagad kung magkasakit ka.

Paghina ng 
pang-amoy at 

panlasa

Ubo Pangangati ng 
lalamunan

Pagkirot at 
pananakit ng mga 

kalamnan

Pangangapos ng 
paghinga

Lagnat
(temperaturang 100.4°F o 
38°C o mas mataas pa o 

pakiramdam na nilalagnat)
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Larawan sa kagandahang-loob ng Salt Lake County Health Department

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://coronavirus.utah.gov/protect-yourself/#isolate-if-test-positive
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

