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Mga Kadalasang Katanungan:  

Bumalik na COVID-19 (COVID-19 Rebound)  
 

 

 

 Ano ang bumalik na COVID-19 (COVID-19 Rebound)? 

Ang bumalik na COVID-19 ay kapag ang mga taong may COVID-19 ay bumuti na ang pakiramdam, pagkatapos ay 
nagsimulang magkaroon ng mga sintomas 2-8 araw pagkatapos nilang gumaling. Maaari silang muling masuri na positibo. 
Nakikita ang COVID-19 ay bumabalik sa mga taong nakatanggap ng paggamot para sa COVID-19, pati na rin sa mga taong 
hindi tumanggap ng paggamot. 

 
 Bakit nagkakaroon ng pagbabalik ang mga pasyente? 
Sa oras na ito, hindi malinaw kung bakit nangyayari na bumalik ang COVID-19. Ang mga pag-aaral ay ginagawa na upang 
subukang mas maunawaan kung bakit nangyayari ang pagbabalik at kung gaano kadalas nahahawahan ng mga taong may 
pagbabalik ang iba pang mga tao. 
 
 Gaano kalubha ang mga sintomas ng bumalik na COVID-19? 

Ang mga sintomas ng bumalik na COVID-19 ay karaniwang banayad. Ang mga pasyente na may pagbabalik ay may labis na 
mababang tiyansa na magkaroon ng malubhang COVID-19. 

 
 Inirerekomenda ba ang pagpapagamot sa COVID kahit na maaaring magkaroon ng pagbabalik 
ang ilang mga tao? 

Oo! Ang pagpapagamot sa COVID ay mariing inirerekomenda para sa mga taong may COVID-19 na mayroong mga sintomas 
at nasa mas mataas na panganib ng malubhang pagkakasakit. Ang mga pagpapagamot sa COVID (tulad ng Paxlovid) ay 
makakatulong na hindi mahospital ang mga tao at mapigilan silang mamatay. Ang FDA ay walang nakitang malinaw na 
kaugnayan sa pagitan ng pagkuha ng Paxlovid at pagkakaroon ng pagbabalik. 

Bisitahin ang ph.lacounty.gov/covidmedicines para makakuha ng mas marami pang impormasyon tungkol sa medisina upang 
gamutin ang COVID-19. 

 
 

 Ano ang dapat kong gawin kung sa tingin ko ako’y may bumalik na COVID-19? 

Kung ang iyong mga sintomas ng COVID-19 ay bumalik o lumala pagkatapos mong tapusin ang iyong pagbubukod, dapat kang 
kumuha ng pagsusuring antigen. Kung nasuri kang positibo, dapat kang magsimula muli ng pagbubukod sa ika-0 Araw. 
Tingnan ang ph.lacounty.gov/covidisolation. 

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o pagkabahala tungkol sa iyong mga sintomas, mangyaring kontakin ang iyong 
doktor. Maaari mo ring kontakin ang Sentro ng Tawagan ng Pampublikong Kalusugan (Public Health Call Center) sa 1-833-540-
0473. Makakausap ang mga kawani 7 araw sa isang linggo simula 8:00 am hanggang 8:30 pm para sumagot ng mga 
katanungan. 

 

 Maaari ko bang maikalat ang COVID-19 kung ako ay mayroon bumalik na COVID-19? 

Maaaring posible mong maikalat ang COVID-19 kung ikaw ay mayroong bumalik na COVID-19. Sa kadahilanang ito, kung ikaw 
ay mayroong mga sintomos na bumalik ang COVID-19 at ikaw ay nasuring positibo, dapat kang muling magbukod para 
protektahan ang iba (tingnan sa itaas). 

 
 Dapat ko bang ulitin ang aking paggamot kung ako ay mayroong bumalik na COVID-19? 

Hindi. Walang kasalukuyang ebidensya na kakailanganing ikaw ay gamutin muli o pahabain ang iyong paggamot. 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/MedicationSummaryTagalog.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/docs/HomeisolationenCoVTagalog.pdf

