Mga Tip

Gabay para sa Pag-quarantine kung Hindi Ninyo
Maiiwasan ang isang Taong sa Inyong
Sambahayan na Positibo sa COVID

Kung nakatira kayo na kasama ang isang tao na may COVID-19 at hindi ninyo maiiwasang makipagugnayan sa kanila, kailangan ninyong umiwas na magkaroon ng kontak sa mga tao na hindi ninyo
kasama sa bahay.
Maaari kayong makihalubilo sa ibang tao kapag natapos na ninyo ang 10 hanggang 14 na araw na
pagbukod ng sarili (10 to 14 days of quarantine), na nagsisimula pagkatapos mag-isolate ng taong
may COVID-19 sa inyong bahay.

Kakailanganin ninyong mag-quarantine kung:
•

•
•
•

Nakatira kayo sa isang sambahayan kung saan hindi ninyo maiiwasan
ang malapit na kontak (close contact) sa isang taong may COVID-19.
Direkta ninyong inaalagaan ang isang taong may COVID-19.
Wala kayong hiwalay na kwarto upang ibukod (isolate) ang taong may
COVID-19.
Nakatira kayo sa masikip na lugar kung saan hindi kayo
makakapagpanatili ng pisikal na distansiya na 6 na talampakan mula
sa taong may COVID-19.

Dapat kayong mag-quarantine nang hindi bababa sa 10 araw pagkatapos matapos ng taong
positibo sa COVID-19 sa inyong samabahayan ang kanilang 10 araw na pag-isolate.

Mas gugustuhin ang 14 na araw na tagal ng pagbubukod ng sarili (quarantine period) at
kinakailangan ito kung palagi kayong may kontak sa mga taong mataas ang panganib na
magkaroon ng malubhang sakit (high risk for severe disease).

Halimbawa:
Inaalagaan ni Alex si Robin, na
nasuring positibo (tested positive)
noong ika-1 ng Enero (serong araw).
Aalisin si Robin sa pag-isolate at
makakabalik na siya sa trabaho sa ika12 ng Enero.

Dapat simulan ni Alex ang bagong siklo
ng pagbubukod ng sarili (a new
quarantine cycle) sa ika-12 ng Enero.
Maaaring bumalik si Alex sa trabaho sa
ika-22 ng Enero (10 araw na pagquarantine) o sa ika-26 ng Enero (14 na
araw na pag-quarantine).

Tandaan: Ang mga taong may COVID-19 ay puwedeng tapusin ang pag-isolate sa bahay pagkalipas ng 10 araw simula nang unang lumabas
ang mga sintomas o simula nang masuring positibo, nang hindi bababa sa 24 na oras na walang lagnat AT bumuti ang mga sintomas.
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