
COVID-19 K-12 TOOL PARA SA PAGSASALA  
NG ESTUDYANTE
Mangyaring kumpletuhin bago pumasok sa paaralan.

Pangalan:                  Petsa:              Oras:

TORONTO.CA/COVID19

 Baradong ilong 
o tumutulo 
ang uhog

 Masakit na lalamunan 
o masakit kapag 

lumulunok

 Naduruwal, 
nagsusuka o 

nagtatae

 Masamang 
pakiramdam, pananakit 

ng kalamnan 
o pagod

 Pananakit 
ng ulo  

1. Taglay ba ng estudyante ang alinman sa mga sumusunod na bago o lumalalang mga sintomas?

 Pagkawala ng panlasa 
o pang-amoy

Lagnat > 37.8°C Ubo  Nahihirapang huminga
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OKung “OO” sa alinmang 
sintomas: Kung “OO”  
sa alinmang sintomas: 

Manatili sa  
bahay at  
ibukod ang sarili 

Magpa-test 
Kontakin ang isang 
tagapagbigay ng 
pangangalagang 
pangkalusugan

2.  Mayroon bang sinuman sa inyong bahay ang may isa o higit pa sa  
 mga sintomas sa itaas?
 
3. Mayroon bang sinuman sa inyong bahay ang naglakbay sa labas ng  
 Canada sa nakalipas na 14 na araw?
 
4. Mayroon bang sinuman sa inyong bahay ang naabisuhan bilang  
 malapit na kontak ng isang taong may COVID-19 o nasabihan na  
 manatili sa bahay at ibukod ang sarili?

Oo Hindi
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*Hindi dapat sumagot ng OO ang mga batang may kondisyon sa kalusugan na natukoy ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pang-
kalusugan na nagdudulot sa kanila ng mga sintomas, maliban kung ang sintomas ay bago, iba o lumalala. Maghanap ng mga pagbabago 
mula sa normal na mga sintomas ng iyong anak.

Kung “OO” sa 
mga tanong  
2, 3, o 4:

Manatili sa 
bahay

Sundin ang payo ng Pampublikong 
Kalusugan ng Toronto 

Tagalog

Oo Hindi

Oo Hindi



Oo

• Dapat manatili ang iyong anak sa bahay at ibukod 
ang sarili nang 10 araw magmula sa araw na  
nagsimula ang kanilang mga sintomas.

•  Pagkatapos ng 10 araw, maaari silang bumalik sa 
paaralan kung bumubuti ang kanilang mga  
sintomas.  

• Sinuman sa bahay na dumadalo sa isang lugar na 
paaralan ay mananatili sa bahay nang 14 araw.

• Kapag may nadayagnos ang isang tagapagbigay 
ng pangangalagang pangkalusugan na isang 
kondisyon na hindi kaugnay sa COVID-19,  
maaaring bumalik ang iyong anak sa paaralan 
pagkalipas ng 24 na oras matapos bumuti ang 
kanilang sintomas. Ang iba sa sambahayan ay 
maaaring pumasok sa paaralan.

Hindi 
na-test

• Ipaalam sa paaralan ng iyong anak na  
positibo ang test niya para sa COVID-19.

•  Dapat manatili ang iyong anak sa bahay at 
ibukod ang sarili nang 10 araw mula sa araw 
na nag-umpisa ang kanyang mga sintomas.

• Dapat ding ibukod ng mga miyembro ng 
sambahayan at malapit na kontak ang  
kanilang sarili nang hindi bababa sa 14 na 
araw.

• Makikipag-ugnayan sa iyo ang  
Pampublikong Kalusugan ng Toronto  
para gawin ang imbestigasyon at  
magbigay ng karagdagang mga tagubilin.

Postibo

• Maaaring bumalik sa paaralan ang iyong 
anak pagkatapos ng 24 na oras magmula 
nang magsimulang bumuti ang kanyang 
mga sintomas.

•     Ang mga kapatid ay maaaring bumalik 
kaagad sa paaralan basta’t wala silang 
mga sintomas.

•    Ang mga nasa hustong gulang na  
dumadalo sa isang lugar na paaralan ay 
maaaring bumalik kaagad sa paaralan 
basta’t wala silang mga sintomas.

Negatibo

Hindi

• Abisuhan ang paaralan ng iyong anak na mayroon siyang mga 
sintomas. 

• Dapat manatili ang iyong anak sa bahay, ibukod ang sarili at 
magpa-test. 

• Dapat ding manatili sa bahay ang sinuman sa bahay na  
dumadalo sa isang lugar na paaralan at ibukod ang sarili  
hanggang negatibo ang test ng bata.

• Dapat manatili ang lahat sa sambahayan sa loob ng bahay at ibukod 
ang sarili. Ipa-test ang iyong anak. 

• Kung positibo, abisuhan ang paaralan ng iyong anak tungkol sa 
positibong resulta. Magpa-follow up ang Pampublikong Kalusugan ng 
Toronto para sa karagdagang mga tagubilin.

• Kung negatibo, kakailaganin pa rin ng bata na ibukod ang sarili nang 
14 na araw mula sa huling pagkakahantad sa isang taong positibo. 
Sinumang bata sa sambahayan ay dapat ibukod ang sarili mula sa 
paaralan hanggang matapos ang pagbubukod ng sarili ng taong 
kanyang naging malapit na kontak.

• Kung hindi na-test ang iyong anak kailangan niyang ibukod ang sarili 
nang 10 araw. Kakailanganin din ng mga kontak sa sambahayan na 
manatili sa bahay at ibukod ang sarili nang 14 na araw.

Naging malapit ba na kontak ang iyong anak ng 
isang taong na-test na positibo sa COVID-19?

Ano ang resulta ng COVID-19 test ng iyong anak?

TORONTO.CA/COVID19

Kung mayroong sinuman sa inyong bahay ang naglakbay sa labas ng Canada sa nakalipas na 14 na araw, kailangang 
ibukod ng taong naglakbay ang sarili nang 14 na araw. Kailangan ding manatili sa bahay at huwag pumasok sa paaralan 
ang bawat isa sa sambahayan hanggang makumpleto ng taong naglakbay ang 14 na araw na quarantine. Kung ang 
indibidwal na ito ay hindi saklaw ng quarantine dahil gumagawa sila ng mahalagang trabaho (hal. drayber ng trak, 
piloto), maaaring pumasok sa paaralan ang ibang miyembro ng sambahayan.

ANG AKING ANAK AY MAY 1 O HIGIT PANG MGA  
SINTOMAS NG COVID-19

ANO ANG DAPAT KONG GAWIN?


