
Kumakalat ang COVID-19 ng mas matulin sa:

• Saradong mga espasyo na hindi maayos ang ikot ng hangin

• Maraming taong mga lugar

• Kapaligiran na may malapitang pakikisalamuha lalo na kung saan
ang tao ay nag-uusap, sumisigaw, o humihinga ng malalim na
malapit sa isa’t isa

Alamin kung anong mga sitwasyon ang mas mapanganib

Pagbabawas ng Panganib ng COVID-19

Ang pag-alam sa dami ng aktibidad ng COVID-19 sa inyong lugar ay makakatulong sa

iyo na magpasya kung anong mga hakbang ng pagprotekta ang gagawin. Ang lahat

ay kailangang gumawa ng karagdagang pag-iingat kapag mayroong mataas na antas

ng aktibidad ng COVID. Kapag ang lokal na panganib ay mas mababa, gamitin ang

iyong sitwasyon, mga personal na kagustuhan, at antas ng kapanatagan para

mapagpasyahan kung ano ang gagawin. Magdagdag ng mga karagdagang mga

hakbang para manatiling ligtas at maprotektahan ang iba kung ikaw o ang ibang tao

na nakakasama mo ay nasa mas mataas na panganib ng malubhang sakit.

Para sa mas maraming impormasyon, bisitahin ang: ph.lacounty.gov/reducerisk
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• Manatiling napapanahon sa mga bakuna sa COVID-19. Ito ang

pinakamagandang paraan para maprotektahan mo ang iyong sarili mula

sa pagkakaroon ng napakalubhang sakit at maaaring ikamatas mula sa

COVID. Ang pagpapabakuna ay nakakapagpababa rin ng panganib na

magkaroon ng matagal na COVID. Ang mga bakuna ay libre para sa

lahat. Hindi ka tatanungin tungkol sa katayuan mo sa imigrasyon kapag

ikaw ay nagpabakuna.

✓ Bisitahin ang ph.lacounty.gov/paanomagpabakuna para makakita

ng lugar na malapit sa iyo. Tawagan ang 1-833-540-0473 kung

kailangan mo ng tulong sa pagpapabakuna, kailangan ng

transportasyon papunta sa lugar ng bakunahan, o hindi makalabas

ng bahay. Ang impormasyon ay makukuha din sa iba’t ibang wika

24/7 sa pamamagitan ng pagtawag sa 2-1-1.

• Magsuot ng maskara na kasyang kasya at nagsasala ng mabuti. 

Isuot ang iyong pinakanagpoprotektang maskara (katulad ng N95, 

KN95, KF94) kung ikaw ay nasa napakaraming tao o hindi maayos ang

bentilasyon ng lugar, lalo na kung ikaw nasa mas mataas na panganib

ng malubhang sakit, tingnan ang ph.lacounty.gov/masks para sa mas 

marami pang impormasyon sa mga uri ng mga maskara at kailan sila

dapat isuot sa Los Angeles County. 

Paano bawasan ang mga panganib sa COVID-19

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/data/post-surge-dashboard.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
http://ph.lacounty.gov/reducerisk
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/


• Pabutihin ang bentilasyon (daloy ng hangin). Buksan ang mga bintana

at pintuan, gumamit ng bentilador at nadadalang mga panlinis ng hangin, 

paganahin ang pagpapainit at pagpapalamig ng hangin [run heating and 

air], at maglagay ng bagong at mas magandang panala. Kung posible, 

piliin ang mga panlabas na mga espasyo para sa mga grupong aktibidad.  

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan ang webpage ng CID na

Pabutihin ang Bentilasyon sa Inyong Tahanan at ang polyeto [flyer] ng 

Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan na Mga Mungkahi para 

Mapababa ang Panganib sa Panloob na mga Lugar.

• Pagsusuri para sa COVID-19 kung ikaw ay mayroong sakit o nalantad sa

COVID, at bago/pagkatapos ng mga kaganapan at paglalakbay. Bisitahin

ang ph.lacounty.gov/covidtests para malaman ang mas marami pa tungkol

sa kung kailan at paano magpapasuri. 

• Manatili sa bahay kung may sakit. Kung ikaw ay mayroong mga sintomas

ng COVID-19, manatiling malayo sa iba at magpasuri. Tingnan ang 

ph.lacounty.gov/covidcare.

• Humingi ng medisina para sa COVID-19 kaagad kung iniisip mong
mayroong kang COVID-19, kahit na ang iyong mga sintomas ay banayad.  
Ang pagpapagamot ay maaaring mapigilan na ikaw ay magkaroon ng 
malubhang sakit ngunit kailangang simulad agad pagkatapos na
magsimula ang mga sintomas. Planuhin ng maaga para maiwasan ang mga
pagkaantala:

✓ Gumawa ng listahan ng lahat ng iyong mga medisina, kabilang ang 
hindi inireresetang mga medisina at mga bitamina. Ang doktor o 
parmasyutiko ay kailangang malaman kung anong mga medisina ang 
iyong iniinom bago ka nila resetahan ng paggamot. 

✓ Bisitahin ang ph.lacounty.gov/covidmedicines para sa mas marami pa 
para malaman kung paano ka makakakuha ng medisina kung 
magkakaroon ka ng mga sintomas ng COVID.

• Ugaliin araw-araw ang mabuting kalinisan, katulad ng paghuhugas ng 

iyong mga kamay at pagtatakip ng iyong mga pag-ubo at pagbahin. Ang 

paghuhugas ng iyong mga kamay ay isa sa mga pinakamabuting paraan

para maiwasang magkasakit at magkalat ng mga mikrobyo na nagsasanhi

ng sakit sa palahingahan at pagtatae [respiratory illnesses at diarrhea].  

Pagpapanatiling Ligtas at Pagprotekta sa iba

Para sa mas marami pang impormasyon, tingnan sa CDC ang Paano 
Protektahan ang Iyong Sarili at Iba

Kung nasuri kang positibo para sa COVID-19 o kung ikaw ay malapitang nakasalamuha

ng isang mayroong COVID-19, kailangan mong sundin ang lahat ng tagubilin para 

protektahan ang iba. 

Tingnan ang ph.lacounty.gov/covidisolation at ph.lacounty.gov/covidcontacts.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/CDPH%20Document%20Library/Toolkits/Tips-for-Reducing-COVID-Risk-Indoors.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidtests
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidcare/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/hygiene/personal-hygiene/coughing-sneezing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/reducingrisk/
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