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COVID-19: Mga Tagubilin para sa mga Malapitang Nakasalamuha 

 

 BUOD 
 

Kung ikaw ay malapitang nakasalamuha ng ibang taong may COVID-19 at wala kang mga sintomas: 

 

❶    Magsuot ng maayos ang pagiging kasyang maskara sa mga panloob na lugar sa paligid ng iba sa loob 
ng 10 araw. 

 

❷    Magpasuri sa ika-3-5 araw pagkatapos na ikaw ay malantad   
Kung ang resulta ng iyong pagsusuri ay positibo, magbukod. 
Paalala: kung mayroong kang positibong pagsusuri sa COVID sa loob ng huling 30 araw, ang pagsusuri ay 
hindi inirerekomenda maliban kung ikaw ay may mga sintomas. Alamin pa ang mas marami. 
 

❸    Subaybayan ang iyong kalusugan sa loob ng 10 araw 
Kung ang mga sintomas ay magsimula, magpasuri kaagad at manatili sa bahay malayo sa iba. Kung ikaw 
ay nasuring positibo, sunding ang mga patakaran ng pagbubukod sa ph.lacounty.gov/covidisolation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MGA TAGUBILIN PARA SA MGA MALAPITANG NAKASALAMUHA 

Hanggang wala ka pang mga sintomas, hindi mo kailangang lumayo mula sa iba. Kailangan mong gumawa 
ng ga sumusunod na hakbang para mapababa ang pagkalat ng COVID-19 sa iba.  

Para mabilang ang mga araw: Ang ika-0 araw ay ang araw ng iyong huling pakikisalamuha (pagkakalantad) sa 
naimpeksyong tao. 

 

Magsuot ng maayos ang pagiging kasyang maskara sa paligid ng iba sa panloob na lugar 
hanggang sa ika-10 Araw. 
Mas lalo itong mahalaga kung ikaw ay nasa paligid ng ibang tao na nasa mas mataas na 
panganib na magkasakit ng malubha mulaa sa COVID-19. Tingnan 
ang ph.lacounty.gov/masks para sa mas maraming detalye tungkol sa mga maskara na nag-

aalok ng pinakamabuting proteksyon. 

 

Ano ang Malapitang Nakasalamuha? 
 

Ikaw ay "malapitang nakasalamuha" kung ikaw ay nakasama sa parehong panloob na 
lugar na espasyo ng hangin kasama ang ibang tao na mayroong COVID-19 sa kabuuan ng 
15 minuto o mas marami pa sa loob ng 24 na oras na panahon habang sila ay 
nakakahawa.   
Ang mga halimbawa ng panloob na lugar na espasyo ng hangin ay mga bahay, silid-
hintayan, at eroplano. Ang halimbawa ng "kabuuan na 15 minuto o mas marami pa" ay 
nagging nasa parehong espasyo ng hangin ang tao ng 5 minuto ng hindi bababa sa 3 
magkakaibang panahon sa 24 oras. 

Paalala: Ang kakaibang kahulugan ng malapitang nakasalamuha ay maaaring gamitin kung 
ikaw ay nalantad sa trabaho, paaralan, o napakalaking panloob na lugar ng mga espasyo. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/COVIDMasksTagalog.pdf
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Magpasuri para sa COVID-19 sa ika-3-5 araw pagkatapos ng iyong huling pagkakalantad 
Bukod pa dito, ito ay inirerekomenda na ikaw ay magpasuri kaagad-agad kung ikaw o ang iba na 
kasama mo sa tirahan ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang pagkakasakit. Kung ikaw 
ay nasuring negatibo bago mag ika-3 Araw, magpasuri muli sa pagitan ng ikaw-3 Araw at ika-5 

Araw, ng may hindi bababa sa 24 na oras sa pagitan ng una at pangalawang pagsusuri. 

Kung ikaw ay nasuring positibo sa anumang oras, dapat kang manatili sa bahay malayo sa iba at sunding ang 
mga patakaran sa pagbubukod sa ph.lacounty.gov/covidisolation.  

Paalala: ito ay inirerekomenda na ang mga negatibong resulta mula sa mga pagsusuring antigen, kabilang ang 
pagsusuri ng sarili ay dapat na ulitin, tingnan ang mga tagubilin sa pag-uulit ng pagsusuri ng FDA. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Subaybayan ang iyong kalusugan hanggang ika-10 Araw 
Kung magkaroon ka ng mga sintomas, manatili sa bahay malayo mula sa iba, magpasuri, at 
magtanong tungkol sa libreng pagpapagamot sa COVID-19 (tingnan ang kahon sa ibaba). Kung 
ikaw ay nasuring positibo o nadayagnos ka ng iyong doktor na mayroon kang COVID-19, dapat 
mong sundin ang mga patakaran sa pagbubukod sa ph.lacounty.gov/covidisolation. 

 
Kung nasuri kang negatibo, sunding ang gabay sa COVID-19 ng LAC DPH sa Alamin ang tungkol sa 
mga Sintomas at Ano ang gagawin Kung ikaw ay may Sakit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kung ikaw ay nasuring positibo para sa COVID-19 sa mga huling 90 araw 
 
 

Kung ikaw ay nakasalamuha ng iba na mayroong COVID-19: 
• Kung mayroong kang mga sintomas ng COVID-19, magpasuri kaagad-agad gamit 

ang mga pagsusuring antigen. 
• Kung ikaw ay walang mga sintomas ng COVID-19: 

o Ikaw ay dapat magpasuri kung ikaw ay naunang nagpositibo sa pagsusuri  
noong nakalipas na 31 - 90 na mga araw. PInakamabuting gamitin ang mga 
pagsusuring antigen. 

o Ang pagsusuri ay hindi inirerekomenda kung ikaw ay naunang nagpositibo 
sa pagsusuri noong nakalipas na 30 araw o mas maaga pa. 

 

Kung mayroong kang mga sintomas, magtanong tungkol sa pagpapagamot 
sa COVID-19 

 

Ang pagpapagamot sa COVID-19 ay maaaring pumigil ng maagang pagkaimpeksyon ng 
COVID-19 sa tao mula sa pagkakaroon ng malubhang sakit. Marami sa mga nasa tamang 
gulang na at iba pang mga bata ang kwalipikado sa libreng medisina, katulad ng Paxlovid. 
Ang iniinom na mga medisina ay dapat simulan sa loob ng 5 araw mula sa pag-uumpisa 
ng iyong mga sintomas. Makipag-usap sa iyong doktor o tumawag sa Serbisyong Tele-
Health ng Pampublikong Kalusugan (1-833-540-0473 – bukas 7 araw sa isang linggo, 8:00 
ng umaga – 8:30 ng gabi) para malaman kung ang pagpapagamot ay tama para sa iyo, 
kahit na nasuri kang negatibo. Sabihin sa kanila na ikaw ay nalantad sa isang tao na 
mayroong COVID-19. Tingnan ang ph.lacounty.gov/covidmedicines para malaman pa ang 
mas marami. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVTagalog.pdf
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/docs/HomeisolationenCoVTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/#if-you-test-negative
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTagalog.pdf
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MGA KARAGDAGANG MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON 
 

• Kung kailangan mo ng tulong makahanap ng doktor, tumawag sa  2-1-1. 
• Mga trabahador: 

o Gabay para sa partikular na lugar para sa mga trabahador sa kapaligiran ng pangangalagang 
pangkalusugan: Healthcare workers | EMS personnel | Long-term care centers | Adult and 
senior care facilities. 

o Mga patakaran sa pagtatrabaho muli sa lugar ng trabaho (hindi pangangalagang 
pangkalusugan). Tingnan ang Talahanayan 2 (Table 2) sa Mga Empleyadong Nalantad sa COVID-
19: Pagbabalik sa Trabaho. 

• Mga mapagkukunan ng mga impormasyon sa pangkalusugang pangkaisipan: 
o Linya ng Tulong ng Kagawaran ng Pangkalusugang Pangkaisipan ng Los Angeles County 

[Department of Mental Health] (LAC DMH) 24/7 sa 1-800-854-7771. 
o Pangkalusugang pangkaisipang lokal at mga mapagkukunan ng mga impormasyon para sa 

magandang kalusugan ay makukuha sa LAC DMH COVID-19 webpage at sa 211LA 
webpage 211la.org/resources/subcategory/mental-health. Para sa mas marami pang 
impormasyon, kabilang ang mga listahan ng mga hotlines para sa krisis, ay makikita sa CDC 
webpage Pagharap sa Tensyon (Coping with Stress). 

o Ang mga naninirahan sa LA County ay mayroong libreng akses sa iPrevail.com, isang online na 
magagamit para sa pangkalusugang pangkaisipan sa Ingles at Espanyol. Kabilang sa mga 
magagamit (features) ay ang sandalling gustong makipag-usap (on-demand chat) sa sinanay na 
magkakasamang tumutulong (trained peer coaches), mga grupo ng sumusuporta sa komunidad, 
at sariling bilis na mga aralin para makatulong sa pang araw-araw na tensyon ng buhay (life's 
everyday stressors).   

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/HCPMonitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EMS/Monitoring/#table2
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/healthfacilities/snf/prevention/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/CCFGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.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/

