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COVID-19:  

Isolation Instructions for People with COVID-19 
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i. Kung matutugunan mo ang patakaran para tapusin ang pagbubukod pagkatapos ng ika-5 Araw, maaari kang tumigil sa 

pagsusuot ng maskara kung ikaw ay may dalawang magkasunod na negatibong pagsusuri sa COVID-19 na kinuha ng hindi 

bababa sa pagitan ng isang araw. 

ii. Mahigpit na inirerekomenda ng LAC DPH na ikaw ay magkaroon ng negatibong pagsusuri para sa COVID-19 bago tapusin ang 

pagbubukod sa pagitan ng ika-6-10 Araw. Kung gagawin mo ang pagsusuri, mas mabuting gamitin ang mga pagsusuring 

antigen (kabilang ang pagsusuri sa sarili) para bumaba ang panganib ng maling mga positibo.  

iii. Kung mayroon ka pa ring lagnat, manatiling nakabukod hanggang sa 24 na oras pagkatapos na mawala ang iyong lagnat. 

Kung mayroon kang nakompromisong imyunidad (immunocompromised) o nagkaroon ng malubhang COVID-19, makipag-

usap sa iyong doktor tungkol sa kung kailan ka maaaring nasa paligid ng iba.  

 

Kung mayroon kang mga katanungan, nakakaranas ng pagkawalan ng tirahan, o hindi magawang ligtas na 

magbukod sa bahay, tawagan ang Linya ng Impormasyon ng Pampublikong Kalusugan para sa COVID (Public 

Health COVID Information Line) sat 1-833-540-0473. Ang tulong ay makukuha araw araw simula 8:00am 

hanggang 8:30pm. 
 

 

 Magbukod: Manatili sa bahay at malayo sa iba 
 

Kung mayroon kang COVID-19, dapat kang manatili sa bahay malayo sa iba ng hindi bababa ng 5 araw. 

Dapat kang magbukod kahit na wala ka ng mga sintomas at/o kung ikaw ay nabakunahan na o nahawa sa 

nakaraan. Sundin ang mga tagubilin sa pagbubukod sa ibaba para maprotektahan ang iba. 
 

Para sa pagbilang ng mga araw: 

DAYS 

Magsuot 

ng 

maskara 

sa 

paligid 

ng ibai 

Nagsisimula ang mga sintomas o nakunan ng positibong pagsusuri  

Simulang bilangin ang araw ng pagbubukod 

Tapos na ang pagbubukodiii  

Maaari mong tapusin ang pagbubukod 

pagkatapos ng ika- 5ii Araw kung: 

• Wala ka ng lagnat sa 24 na oras (na walang 

gamot na nakakapagpababa ng lagnat), AT 

• Wala ka ng iba pang mga sintomas o ang 

mga sintomas ay banayad o bumubuti na 

Sa Los Angeles County, kung ikaw ay 

mayroong COVID-19:  
 

❶ Magbukod (manatili sa bahay 

malayo sa iba), at 
 

❷ Magsuot ng maayos ang 

pagiging kasyang maskara 

hanggang ika-10 araw, at 
 

❸ Sabihin sa iyong mga malapitang 

nakasalamuha na sila ay 

nalantad at kailangang sumunod 

sa mga tagubilin para sa mga 

malapitang nakasalamuha  
 

Ikinokonsidera kang may COVID-19 kung 

may positibo kang pagsusuri para sa 

COVID-19 o sinabi ng tagapag-alaga mo 

ng kalusugan na ikaw ay may COVID-19. 

 

Bisitahin ang Ingles na webpage sa ph.lacounty.gov/covidisolation para sa pinakabagong impormasyon. Upang makita ang 

impormasyon sa ibang wika, iklik ang “Translate” sa kaliwang sulok sa itaas ng pahina at piliin ang gustong wika.  

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
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• Ang ika-0 Araw ay ang unang araw ng mga sintomas. 

• Kung wala kang mga sintomas, ang ika-0 Araw ay ang noong una kang nagkaroon ng positibong 

pagsusuri na nakolekta. Kapag nagpatuloy kang magkaroon ng mga sintomas, simulan muli ang ika-0 

Araw na magiging unang araw mo ng mga sintomas. 

 

Pagtatapos ng pagbubukod: 

Maaaring tapusin ang pagbubuod ng ika-5 Araw* (ibig sabihin, sa pagitan ng ika-6 -10 Araw) kung: 

• Wala ka ng lagnat ng hindi bababa sa 24 na oras ng hindi gumagamit ng medisinang 

nakakapagpababa ng lagnat AT 

• Wala ka ng ibang mga sintomas, o ang iyong mga sintomas ay banayad at bumubuti na. 
 

*Paalala: Mahigpit na inirerekomenda ng LAC DPH na magkaroon ka ng negatibong pagsusuri para sa COVID-

19 bago tapusin ang pagbubukod sa pagitan ng ika-6 -10 Araw. Kung ikaw ay magpapasuri, mas mabuting 

gamitin ang mga pagsusuring antigen (kabilang ang pagsusuri sa sarili) para bumaba ang panganib ng maling 

mga positibo. 
 

Kung ang iyong mga sintomas ng COVID-19 ay hindi bumubuti, dapat mong ipagpatuloy na magbukod 

hanggang ang iyong mga sintomas ay bumubuti na o hanggang sa matapos ang ika-10 Araw.  
 

Kung ikaw ay may kondisyon na nakakapagpahina ng iyong sistema ng imyunidad o kung ikaw ay may 

malubhang sakit ng COVID-19 maaaring kakailanganin mong manatili sa bahay ng mas matagal kaysa sa 10 

araw. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung kailan ka pwedeng nasa paligid ng ibang tao. 
 

Kung bumalik ang mga sintomas ng iyong COVID-19 o lumubha pagkatapos mong tapusin ang pagbubukod, 

maaaring nagkaroon ka ng  nagbalik na COVID-19. Kumuha ng pagsusuring antigen. Kung nasuri kang 

positibo, kailangan mong simulan muli ang pagbubukod sa ika-0 Araw. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol 

sa iyong mga sintomas o mga pagkabahala. 
 

Magsuot ng mataas na antas na pamprotektang maskara  

Habang ikaw ay nakabukod, dapat kang magsuot ng mataas na antas na pamprotektang maskara kung 

kailangan mong nasa parehong silid ng iba. Magpatuloy na magsuot ng mataas na antas na pamprotektang 

maskara kapag nasa mga panloob na lugar sa paligid ng iba hanggang sa ika-10 Araw.* 
 

*Kung matutugunan mo ang pamantayan para tapusin ang pagbubukod sa ika-5 Araw, maaari mong itigil ang 

pagsusuot ng maskara ng mas maaga (sa pagitan ng ika-6 -10 Araw) kung nagkaroon ka ng dalawang 

magkasunod na negatibong pagsusuri sa COVID-19 na kinuha ng hindi bababa sa isang araw na pagitan. 
 

Paalala: kapag bumalik ka sa trabaho, ikaw ay inaatasan na magsuot ng maskara sa lugar ng trabaho sa loob ng 

buong 10 araw. Tingnan Pagbabalik sa Trabahok (Hindi Para sa Pangangalagang Pangkalusugan [Non-

Healthcare]) Talahayanan ng Buod [Summary Table]. 
 

Para malaman kung anong mga maskara ang nag-aalok ng pinakamagandang proteksyon, tingnan 

ang ph.lacounty.gov/masks. 

 

 Sabihan ang iyong mga malapitang nakasalamuha na sila ay nalantad 
 

Saihan mo ang iyong mga malapitang nakasalamuha na maari silang nalantad. Dapat silang gumawa ng mga 

hakbang para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 kahit na sila ay nakakaramdam na Mabuti 

na ang kanilang pakiramdam o napapanahon na sa kanilang mga bakuna. Ang mga hakbang na ito ay 

kinabibilangan ng pagmamaskara, pagpapasuri, at pagsusubaybay sa kanilang kalusugan. Bigyan sila ng mga 

tagubilin na makuuchi sa maraming mga wika sa ph.lacounty.gov/covidcontacts.  

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#immunocompromised-state
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/COVID19ReboundTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/InformationForExposedPersonsCOVID19_SummaryTagalog.pdf
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Kung ikaw ay nagkaroon ng COVID-19 o naipasa ito sa iba sa trabaho o paaralan, pakisabi sa iyong lugar ng 

trabaho o paaralan para sila ay makagawa ng pag-iingat, kabilang ang inirerekomendang pagsusuri.  

 

 
 

 Paano Magbubukod – pagpoprotekta sa iba 
 

• Manatili sa bahay maliban kung kukuha ng medikal na pangangalaga. 

o Kung aalis ka ng bahay para kumuha ng medikal na pangangalaga, magsuot ng mataas na antas 

na nagpoprotektang maskara.  

o If you need help finding social services, or essential items like food and medicines, call 2-1-1.  

• Ibukod ang iyong sarili mula sa iba sa iyong bahay. 

o Huwag magkaroon ng hindi kinakailangang mga bisita. 

o Magsuot ng maskara kung kailangan mong nasa parehong silid kasama ng ibang miyembro ng 

sambahayan.  

o Papasukin ang mas maraming hangin hanggang makakaya papasok sa loob ng iyong bahay 

hangga’t maaari. Buksan ang mga bintana (kung ligtas itong gawin) at gumamit ng mga 

bentilador para  ibugang palabas ang hangin o gumamit ng mga nakakapagpalinis ng hangin 

(air purifiers). Tingnan ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng California na Mga 

Mungkahi para Mabawasan ang Panganib ng COVID-19 sa mga Panloob na Lugar (flyer) at ang 

Pagpapabuti ng Bentilasyon sa Iyong Bahay ng CDC na webpage webpage para sa mas marami 

pang impormasyon. 

o Kung magsasama kayo ng silid, subukang lumayo ng 6 na pulgada mula sa iba. Lalong 

mahalaga na lumayo mula sa iba na mas mataas ang panganib ng malubhang sakit. 

• Gumamit ng ibang banyo o linisin at disimpektahin ang mga nasasaging mga ibabaw ng 

pinagsasaluhang banyo pagkatapos ng bawat paggamit.  

• Maghugas ng mga kamay ng madalas gamit ang sabon at tubig ng hindi bababa sa 20 segundo. 

o Tingnan kung kailan at paano hugasan ang iyong mga kamay. Kung hindi mo mahuhugasan ang 

iyong mga kamay, gumamit ng nakabase sa alkohol na sanitizer para sa kamay na mayroong 

hindi bababa sa 60% na alkohol. 

Kahulugan ng Malapitang Nakasalamuha 

Ang “malapitang nakasalamuha” ay sinumang tao na nakasama mo sa parehong 

panloob na espasyo ng hangin ng hindi bababa sa loob ng 15 minuto sa 24 na oras 

habang ikaw ay nakakahawa*. 

Ang mga halimbawa ng panloob na espasyo ng hanin ay mga bahay, silid-hintayan, 

eroplano. Ang halimbawa ng ‘ng hindi bababa sa 15 minuto’ ay ang pagiging nasa 

parehong espasyo ng hangin ng 5 minuto sa tatlong mgkakaibang panahon sa 24 na oras. 

*Ikaw ay itinuturing na nakakahawa (nangangahulugan na maaari mong maikalat ang 

COVID-19 sa iba) simula ng 2 araw bago nagsimula ang iyong mga sintomas  hanggang sa 

matugunan mo ang pamantayan na tapusin ang pagbubukod. Kung nasuri kang positibo 

para sa COVID-19 ngunit walang mga sintomas, ikaw ay itinuturing na nakakahawa mula 2 

araw bago kinuha ang pagsusuri hanggang sa ika-5 Araw. 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
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• Linisin at disimpektahin ang lahat ng mga ibabaw na “madalas ay nahahawakan” (ng hindi 

bababa sa araw-araw). 

o Gumamit ng mga pambahay na panlinis at pandisimpektang pampisik o pamunas. Siguraduhin 

na sundin ang mga tagubilin na nasa tatak ng produkto. 

 

 Pagpapagamot sa COVID-19 at magpatingin 
 

• Kung mayroon kang mga sintomas, magtanong tungkol sa pagpapagamot sa COVID-19 agad-agad, 

kahit na ang iyong mga sintomas ay banayad. Ang pagpapagamot ay makakapigil sa iyo mula sa 

pagkakasakit ng malubha. Maraming mga nasa tamang gulang na at mga bata ang kwalipikado sa 

libreng mga medisina, katulad ng Paxlovid. Ang iniinom na mga medisina ay kailangang simulan sa 

loob ng 5 araw mula sa pagsisimula ng iyong mga sintomas, kaya dapat hindi ipagpaliban. Makipag-

usap sa iyong doktor o tawagan ang Serbisyong ng Pampublikong Kalusugan na Tele-Health sa 1-833-

540-0473 – bukas 7 araw sa isang linggo, 8:00 am – 8:30 pm. Para sa mas marami pang impormasyon, 

bisitahin ang ph.lacounty.gov/covidmedicines. 

• Patuloy na makipag-ugnayan sa iyong doktor at magpatingin ng medikal na pangangalaga kung 

mayroong kang mga sintomas na nakakapagpabahala sa iyo o lumalalal. Kung kailangan mo ng tulong 

sa paghahanap ng doktor, tawagan ang 211, na matatawagan 24 oras sa bawat araw. 

• Tawgan ang 911 kung ikaw o ang ibang kilala mo ay mayroong mga babalang palatandaan ng 

emergensya. 
 

Mga babalang palatandaan ng emerhensya 
 

  
 

  

Hirap sa 
Paghinga 

Presyon o 
sakit sa dibdib 

Maputla, 
kulay-abo o 
mangasul 
ngasul na 

balat, labi o 
ilalim ng 

kuko* 

Nalilito o 
hirap gumising 

Iba pang mga 
seryosong 

mga sintomas 

 

*depende sa kulay ng balat 

Pagharap sa Tensyon (Stress) 

• Kung kailangan mong makipag-usap sa iba tungkol sa iyong kalusugang pangkaisipan, makipag-

ugnayan sa iyong doktor o tawagan ang Linya ng Tulong ng Kagawaran ng Kalusugang Pangkaisipan 

ng Los Angeles County (LAC DMH) 24/7 sa 1-800-854-7771. 

• Ang mga tulong na lokal na pangkalusugang pangkaisipan at buong pagkataong pangkalusugan ay 

makukuha sa LAC DMH COVID-19 na webpage at sa 211LA webpage 

na 211la.org/resources/subcategory/mental-health. 

• Mas maraming impormasyon, kabilang ang listahan ng mga pwedeng tawagan kapag may krisis (crisis 

hotlines), ay makikita sa CDC webpage na Pagharap sa Tensyon. Ang mga residente ng LA County ay 

may libreng akses sa iPrevail.com, isang mapagkukunan ng impormasyon sa online na pangkalusugang 

pangkaisipan sa Ingles at Espanyol. Kasama sa mga tampok (features) ay ang pakikipag-usap kahit 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTagalog.pdf
https://dmh.lacounty.gov/covid-19-information/
https://211la.org/resources/subcategory/mental-health
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html
https://lacounty.iprevail.com/
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anong oras sa mga sinanay na kasamahang mga tagapagturo (coaches), mga grupo ng sumosuporta sa 

komunidad, at mga sariling bilis na mga aralin para makatulong sa pang araw-araw na 

nakakapagpatensyon. 

 

 Karagdagang mapagkukunan ng impormasyon 

• ph.lacounty.gov/media/coronavirus/ na website na mapagkukunan ng impormasyon sa ibat ibang wika 

• California Employment Development Department na website 

• COVID-19 Safety Workers Rights in California na munting aklat (pamphlet) 

 

 

http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://edd.ca.gov/about_edd/coronavirus-2019/faqs/disability-paid-family-leave.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/Workers_Rights_Pamphlet.pdf

