
1. Mayroon ka ba ng alinman sa mga sumusunod na bago o lumalalang mga sintomas o senyales? 

Lagnat o 
Panginginig

 Nabawasan o 
nawalang panlasa o 

pang-amoy

Pagduruwal, 
pagsusuka o 

pagtatae  
(edad <18 lamang)

 Kung mayroon kang kasalukuyang kondisyon sa kalusugan na nagbibigay sa iyo ng mga sintomas, piliin ang 
“Hindi,” maliban kung ang sintomas ay bago, naiiba o lumalala.

*Kung magkaroon ng banayad na pagkapagod, masakit na mga kalamnan o kasukasuan sa loob ng 48 oras 
matapos makuha ang bakuna sa COVID-19, piliin ang “Hindi” at patuloy na sundin ang lahat ng hakbang para 
sa kalusugan ng publiko. Kung ang iyong mga sintomas ay tumagal nang lampas sa 48 oras o lumala, piliin 
ang “Oo”.

Pagod na pagod, 
masakit na mga  

kalamnan o 
kasukasuan*

(edad 18+ lamang)

 Ubo  Nahihirapang 
Huminga
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 2. Mayroon na bang doktor, provider ng pangangalagang pangkalusugan, ahensiya ng public health, 
o Canadian Border Services Agency na nagsabi sa iyo na dapat kasalukuyan mong ihinihiwalay ang 
iyong sarili (manatili sa bahay)? 
 •  Ito ay maaaring dahil sa isang outbreak, contact tracing, o paglalakbay sa labas ng Canada sa   
  nakaraang 14 na araw. 

3. Ikaw ba ay may kasama sa bahay na sinabihan ng doktor, provider ng pangangalagang  
pangkalusugan, o ng ahensiya ng public health na dapat ihinihiwalay nila ang kanilang sarili? 
  • Kung ikaw ay ganap na nabakunahan** o na-test na positibo para sa COVID-19 sa nakaraang  
   90 araw at mula noon ay nabigyan na ng clearance, piliin ang “Hindi.”
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 Ginawa alinsunod sa mga rekomendasyon at tagubilin na inilabas ng 
Office of the Chief Medical Officer of Health

Oo

Hindi

Poster para sa pag-screen ng Kustomer para sa COVID-19   
Lahat ng kustomer ay dapat mag-screen ng sarili bago pumasok sa lokasyong ito.

Kung “OO” sa alinman 
sa mga tanong sa itaas:

Huwag papasok  
sa lokasyong ito

Sundin ang payo ng  
Toronto Public Health 

 **Ang ganap na nabakunahan ay nangangahulugang 14 na araw o higit pa matapos ang pangalawang dosis ng serye ng bakuna sa COVID-19, o ayon sa  
kahulugang ibinigay ng Ontario Ministry of Health.

Tagalog

Oo

Hindi

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

