
            Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

            Paano mag self-isolate 
Sundin ang payo mula sa iyong tagapangalaga ng kalusugan.  

Para sa anumang mga katanungan o kung ikaw ay nagsisimulang sumama ang 
pakiramdam,  makipag-ugnay sa iyong tagapangalaga ng kalusugan , o tumawag sa 811 
HealthLine NL  o ang lokal na pampublikong kalusugan. 

 

 

Manatili sa bahay 
  

 Huwag sumakay sa pampublikong transportasyon, taksi, o rideshares.   

 

 Huwag pumasok sa trabaho, paaralan, o ibang pang pampublikong lugar. 

  

 
 Papayuhan ka ng iyong tagapangalaga ng kalusugan o pampublikong 

kalusugan kapag ikaw ay maaari ng lumabas ng bahay.    

Limitahin ang bilang ng mga bisita sa iyong bahay 
  

 Mga dapat mong makita na bisita lamang ang papasukin    

 

 Panatilihing malayo ang mga nakakatanda o mga tao na may malubhang medical na 
 kondisyon (hal. Diyabetis, problema sa baga, at kakulangan sa resistensya) mula sa ibang tao.    

at panatilihing maikli ang oras ng pagbisita. 

Iwasan ang makihalubilo sa ibang tao 
  

 Hangga’t maaari ay manatili sa isang hiwalay na kwarto malayo sa ibang mga 

tao sa iyong bahay at gumamit ng isang hiwalay na banyo kung mayroon ka nito.   

 

  

 

 Siguraduhin ang mga  kwarto na ginagamit ng pangkalahatan ay may    

mahusay na daloy ng hangin (hal. Buksan ang mga bintana). 

Panatilihin ang distansya 

rdez 

  

 Kung ikaw ay nasa isang kwarto kasama ang ibang mga tao, panatilihinng    

 

may 2 metrong pagitan mula sa ibang tao at magsuot ng mask na 

natatakpan ang ilong at bibig. 
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Takpan ang iyong bibig tuwing umuubo at bumabahing  
• Takpan ang bibig at ilong gamit ang tisyu tuwing umuubo o 

bumabahing. 

• Umubo o bumahing sa manggas ng damit o siko, wag sa kamay. 

• Itapon ang mga nagamit ng tisyu sa basurahang may plastic bag, at 

hugasan ang iyong mga kamay. Ang paglalagay ng liner na plastic bag 

sa basurahan ay para mas madali at ligtas ang pagtatapon ng basura. 

• Hugasan muli ang mga kamay pagkatapos magtapon ng basura. 
  

  

 

 

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 
 

 

   

 Ang impormasyon na ito ay ang kasalukuyang bersyon. Pebrero 14, 2020.  

 

Ang impormasyon na ito ay naghango at may pahintulot mula sa Public Health Ontario / Ministry of Health at Long Term Care     
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Hugasan ang mga kamay 

  

 Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.   

 

  

 Patuyuin ang iyong mga kamay ng isang tuwalyang gawa sa papel   

 

o ng iyong sariling tuwalya na walang nakikibahagi.   

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

tubig pas accès  tubig. 
  

 

  

Magsuot ng mask sa iyong ilong at bibig   

 Magsuot ng mask kung kinakailangang umalis ng bahay upang    

magpatingin sa isang tagapangalaga ng kalusugan. 

  

 

  

 Magsuot ng mask pag nasa 2 metrong distansyang layo mula sa iba tao. 

  
 

  

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

