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MANATILI SA BAHAY KUNG IKAW AY MAY SAKIT 
 

Kung mayroon kang mga sintomas, manatili sa bahay malayo sa iba at kumuha ng pagsusuri sa 

COVID-19: 
Para sa impormasyon sa kung paano magpapasuri sa COVID-19, bisitahin ang ph.lacounty.com/covidtests/how. Kung gagawin mo 

ang sariling pagsusuri, siguraduhin na susundin mo ang lahat ng mga tagubilin sa pagsusuri. 

• Kung masuri kang positibo para sa COVID-19 o sinabi ng doktor sa iyo na mayroon kang COVID-19, dapat kang 

sumunod sa mga patakaran sa pagbubukod sa ph.lacounty.gov/covidisolation. 

• Kung masuri kang negatibo para sa COVID-19, manatili sa bahay hanggang sa ikaw ay wala ng lagnat nang walang 

tulong ng mga gamot ng hindi bababa sa 24 na oras. Kung ang iyong ginawa ay ang mabilis (rapid) na pagsusuring 

antigen, lumayo mula sa iba at muling magpasuri ng hindi bababa sa isa pang beses sa kalaunang 48 na oras. Tingnan 

ang FDA instructions on repeat COVID-19 testing. 
 

Kailan maghahanap ng medikal na pangangalaga at paggamot sa COVID-19: 

• Ang mga medisina sa COVID-19, kapag sinimulan sa lalong madaling panahon pagkatapos magsimula ang mga 

sintomas, ay nakakatulong na protektahan ang mga tao mula sa sobrang sakit. Maraming matatanda at ilang bata na 

may COVID ang kwalipikado para sa mga gamot na ito. 

Humingi kaagad ng libreng pagpapagamot, kahit na banayad ang iyong mga sintomas: 

o Kung nasuri kang positibo sa COVID o 

o Kung nasuri kang negatibo, pero ikaw ay nalantad sa COVID-19. 

Huwag maghintay. Ang iniinom na mga gamot para sa COVID ay kailangang simulant sa loob ng 5 araw pagkatapos 

mong unang magkarron ng mga sintomas (ang mga iniinksyon sa ugat na paggamot sa COVID ay dapat simulant sa loob 

ng 7 araw). Huwag maghintay hanggang sa ang iyong sakit ay lumala. Tingnan ang ph.lacounty.gov/covidmedicines para 

sa mas marami pang impormasyon kug paano iaakses ang libreng gamot para sa COVID-19. 

• Kung magkakaroon ka ng alinman sa mga sintomas na nakalista sa itaas, o anumang sintomas na wala sa 

listahan na nakakapagpabahala sa iyo, kontakin ang iyong doktor. Kung hindi ito madalian, tumawag bago bumisita 

– maaaring makakuha ka ng payo sa pamamagitan ng telepono. Ipaalam sa iyong doktor kung ang iyong mga sintomas 

ay lumalala, lalo na kung ikaw ay nasa mataas na panganib. Tawagan ang 211 kung kailangan mo ng tulong na 

makahanap ng doktor. 

 

 

 

 

Mga Sintomas ng COVID-19 
 

Lagnat o pagkaginaw      Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy 

Ubo     Pananakit ng ulo, kalamnan o katawan 

Pangangapos ng hininga/hirap sa paghinga     Nananakit na lalamunan, sipon, o baradong ilong 

Pagkapagod    Pagkahilo, pagsusuka, o pagtatae 
  

Ang listahang ito ay hindi kinabibilangan ng lahat ng sintomas ng COVID-19. 

Paalala: Ang mga sintomas na ito ay maaari ring trangkaso – alamin ang mas marami pa sa http://www.cdc.gov/flu/symptoms/ 

 

http://ph.lacounty.gov/covidcare
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidtests/how/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/home-covid-19-antigen-tests-take-steps-reduce-your-risk-false-negative-results-fda-safety
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://www.cdc.gov/flu/symptoms/
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Tawagan ang 911 kung may mga babala ng emerhensya 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Hirap sa 

Paghinga 

Presyon o 

Sakit sa 

Dibdib 

Maputla, Kulay-abo, o 

Mangasul-ngasul na 

Kulay ng Balat, Labi, o 

Kinalalagyan ng Kuko* 

Nalilito o Mahirap 

Gisingin o 

Manatiling Gising 

Iba pang 

Malulubhang 

Sintomas 

* Depende sa kulay ng balat 

http://ph.lacounty.gov/covidcare

