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Kakailanganin mong mag-quarantine kung hindi kumpleto ang iyong mga 
bakunua (not fully vaccinated)* AT:
• Ikaw ay nakatira sa isang sambahayan kung saan hindi mo maiiwasang 

magkaroon ng malapitang kontak sa isang taong may COVID-19, o

• Nagbibigay ka ng direktang pangangalaga sa isang taong may COVID-19.

Guidance for Quarantining if there is a COVID-
Positive Person in Household 12/08/2021

Mga 
Payo

Patnubay para sa Pag-quarantine kung 

ikaw ay Hindi Nabakunahan at Nakatira 

sa o Nag-aalaga ng Isang Taong may COVID-19 

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

Ikaw dapat ay mag-quarantine nang hindi bababa sa 7 araw pagkatapos makumpleto ng taong positibo sa 

COVID-19 ang kanyang 10 araw na pag-isolate (isolation). Ang huling araw ng pagkaka-expose ay 

itinuturing na ika-0 Araw.

• Dapat kang manatili sa bahay sa loob ng 7 araw kung mayroon kang negatibong pagsusuri sa COVID-19 

na ginawa sa ika-5 Araw o mahigit pa. Kung positibo ang iyong resulta, o kung magkakaroon ka ng 

alinman sa mga sintomas ng COVID-19, ikaw dapat ay agad na mag-isolate** at makipag-ugnayan sa 

iyong tagapagbigay (provider) ng pangangalagang pangkalusugan o sa kagawaran ng kalusugan ng 

publiko (public health department) para makakuha ng patnubay sa pag-isolate.

• Ikaw dapat ay manatili sa bahay sa loob ng 10 araw kasunod ng pagkaka-expose kung                               
hindi ka magpapasuri para sa COVID. Inirerekomendang magpasuri ang lahat ng may malapitang                        
kontak para sa COVID-19.

• Ikaw dapat ay manatili sa bahay sa loob ng 14 araw kasunod ng pagkaka-expose kung                               
ikaw ay palaging may malapitang kontak sa mga taong mataas ang panganib na magkaroon ng 
malubhang sakit ng COVID-19.

*Ang mga tao ay itinuturing na nakumpleto ang mga bakuna (fully vaccinated):
• 2 linggo pagkatapos ng kanilang pangalawang dosis sa isang 2 dosis na serye, tulad ng mga bakuna ng Pfizer 

o Moderna, o
• 2 linggo pagkatapos ng isang dosis na bakuna, tulad ng bakuna ng J&J

Kung ikaw ay nakatira sa o nag-aalaga ng isang taong may COVID-19 at hindi mo maiiwasang makipag-

ugnayan sa kanya, dapat mong iwasang lumapit sa mga tao sa labas ng iyong bahay.

Halimbawa

Inaalagaan ni Alex si Robin, na nasuring positibo noong 
ika-1 ng Enero (ika-0 Araw). Dapat mag-quarantine si 
Alex habang naka-isolate si Robin. Matatapos ang pag-
isolate ni Robin sa ika-12 ng Enero.

Dapat simulan ni Alex ang bagong quarantine cycle sa ika-
12 ng Enero. Maaaring tapusin ni Alex ang pag-quarantine 
sa ika-19 ng Enero (7 araw na quarantine), ika-22 ng 
Enero (10 araw na quarantine) o ika-26 ng Enero (14 na 
araw na quarantine).


