
  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

Self-Isolation: Gabay para sa mga tagapag-

alaga, mga kasama sa bahay at close contacts 
Kung ikaw ay nag-aalaga o may kasama sa bahay na positibo sa virus, ikaw ay kabilang sa mga 
kinokonsiderang may “close contact.”  

Ang iyong lokal na pampublikong kalusugan ay magbibigay ng mga espesyal na patnubay kung paano 
masubaybayan ang iyong sariling kalusugan, kung ano ang gagawin kung magsimulang sumama ang 
iyong pakiramdam at kung paano makipag-ugnayan sa kanila. Siguraduhing sabihin sa mga 
tagapagkaloob na ikaw ay may close contact sa isang taong may COVID-19. 

  

  

 
 

 

 

  

  

  

  

Laging maghugas ng kamay   

 
 Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos ng bawat  

interaksyon sa taong may sakit. 
 

    
 Gumamit ng hand sanitizer na may halong alcohol kung walang tubig at 

sabon. 
    

Gumamit ng mask at gloves 
  

 Magsuot ng mask at gloves kapag ikaw ay may contact sa laway ng tao 

o iba pang mga    o iba pang mga likido sa katawan (hal. Dugo, pawis, laway, pagsusuka, ihi  
  at tae). 
 

   

Itapon ang gloves at mask pagtapos gamitin 
  

 Hubarin ang mga gloves at mask pagkatapos gawin ang mga tungkulin 
sa pangangalaga at itapon ang mga ito sa basurahang may linya ng plastic bag.        

 

 Hubarin muna ang mga gloves at hugasan ang iyong mga kamay gamit ang 

sabon at tubig bago tanggalin ang iyong mask.     

 Hugasan muli ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig bago  

hawakan ang iyong mukha o  gumawa ng ibang bagay.   

   
  



 

 

 

Makipag-ugnayan sa iyong Regional 
Health Authority: 
 

  

  

 

 

Alamin ang virus: 

 

Ang COVID-19 ay isang bagong virus. Kumakalat ito 
sa pamamagitan ng mga maliliit na patak mula sa 
pagsasalita, pagubo, o pagbahing ng isang taong 
positibo sa COVID-19. Maaari ito makahawa sa mga 
taong lagi natin nakakasalamuha tulad ng mga 
kasama sa bahay o mga tagapag-alaga. 
 
Maaaring magpunta sa website ng Newfoundland 
and Labrador Government para sa mga panibagong 
impormasyon tungol sa COVID-19: 
https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 
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Iwasan ang pagbabahagi ng mga gamit sa kasama sa bahay 
  

 Huwag magbabahagi ng mga pinggan, baso, tasa, kubyertos, tuwalya, 
tulugan o iba pang mga gamit ng taong iniimbestiga.      

 Hugasan ng sabon at maligamgam na tubig ang bawat gamit pagkatapos gamitin 

ang mga ito. Hindi kailangan ng espesyal na sabon. 

  

  

 Maaaring gumamit ng dishwasher at washing machine.     

 Huwag ibahagi ang sigarilyo.   

Paglilinis 
  

 Linisin ang iyong bahay gamit ang mga pangkaraniwang panlinis.   

 Linisin araw araw ang mga laging nahahawakang kagamitan tulad ng 
 inidiro, gripo, door knob at mga mesa sa tabi ng kama. 

 

    

Hugasan ng mabuti ang mga damit   
 Hindi kailangang paghiwalayin ang mga labahin, ngunit dapat magsuot 

ng gloves habang hinahawakan ang mga damit. 
  

 Hugasan kaagad ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig 

pagkatapos hubarin ang iyong mga gloves.       

Mag ingat sa paghawak ng basura 
  

  Lahat ng basura ay itapon sa regular na basurahan.   

nagamit ng tisyu gamit ang iyong mga kamay. Ang paglalagay ng plastic bag  
na liner sa basurahan ay para mas madali at ligtas ang pagtatapon ng basura.      

 Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig pagkatapos magtapon ng basura.   

 Kapag nagtatapon ng basura, mag-ingat na huwag hawakan ang mga 

 

Limitahan ang bilang ng mga bisita sa iyong tahanan. 
 Mga dapat mong makita na bisita lamang ang papasukin at panatilihing 

maikli ang oras ng pagbisita. 

 Panatilihin ang mga nakatatanda at mga taong may talamak na medikal 

na kondisyon (hal. Diabetes, problema sa baga, at kakulangan sa 

resistensya) ay malayo sa taong may sakit. 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/

