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

Palatanungan sa Pag-screen ng Tauhan para sa COVID-19

Pangalan:                            Petsa:             Oras:

Dapat kumpletuhin ng lahat ng tauhan bago simulan ang kanilang shift sa trabaho o pumasok  
sa lugar ng trabaho.
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2.  Mayroon bang sinuman sa iyong bahay ang mayroong isa o higit pa sa mga sintomas sa itaas at/o naghihintay  
  ng mga resulta ng test matapos makaranas ng mga sintomas?
  • Kung ikaw ay ganap na nabakunahan** o na-test na positibo para sa COVID-19 sa nakaraang 90 araw at mula noon ay  
   nakatanggap na ng clearance, piliin ang “Hindi.” 
  • Kung ang banayad na pagkapagod, masakit na mga kalamnan o kasukasuan ng miyembro ng sambahayan ay nangyari sa 
   loob ng 48 oras matapos makakuha ng bakuna sa COVID-19, piliin ang “Hindi”. Kung tumagal ang kanilang mga sintomas    
  nang lampas sa 48 oras, piliin ang “Oo.”

3.  Sa nakaraang 10 araw naabisuhan ka na ba bilang close contact ng isang tao na may COVID-19 o sinabihan na   
  manatili sa bahay at ihiwalay ang sarili?  
  • Kung ikaw ay ganap na nabakunahan**, na-test na positibo para sa COVID-19 sa nakaraang 90 araw at mula noon ay nakatanggap na ng   
   clearance, o kung sinabi sa iyo ng ahensiya ng public health na hindi mo kailangang ihiwalay ang sarili, piliin ang “Hindi.”

4.  Sa nakaraang 10 araw, na-test ka bang positibo sa isang rapid antigen test o home-based self-testing kit?  
  • Kung mula noon ay na-test kang negatibo sa isang lab-based PCR test, piliin ang “Hindi.”

5.  Sa nakaraang 14 na araw, naglakbay ka ba sa labas ng Canada AT pinayuhang mag-quarantine ayon sa mga   
  ipinag-uutos ng pederal na pamahalaan kaugnay ng quarantine? 
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Dapat magtabi ang mga operator ng rekord ng pagpasok + impormasyong pangkontak para sa lahat ng manggagawa nang 30 araw at  
pagkatapos ay punitin.

Ginawa alinsunod sa mga rekomendasyon at tagubilin na inilabas ng Office of the Chief Medical Officer of Health

 Lagnat o 
panginginig

 Nabawasan o 
nawalang panlasa 

o pang-amoy

 Pagduruwal,  
pagsusuka o pagtatae 

(edad <18 lamang)

Pagod na pagod, masakit 
na mga kalamnan o 

kasukasuan* (edad 18+ 
lamang)

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

* Kung magkaroon ng banayad na pagkapagod, masakit na mga kalamnan o kasukasuan sa loob ng 48 oras matapos makuha ang bakuna, piliin ang 
“Hindi” at magsuot ng medikal na mask kapag nasa trabaho. Kung ang iyong mga sintomas ay tumagal nang lampas sa 48 oras o lumala, piliin ang 
“Oo”.

Kung ikaw ay maysakit o may anumang mga sintomas ng karamdaman, kabilang ang mga hindi nakalista sa itaas, manatili sa bahay at humingi ng 
pagsusuri mula sa iyong provider ng pangangalagang pangkalusugan kung kinakailangan.

 Ubo Nahihirapang 
huminga

Kung “OO” sa 
alinman sa mga 
sintomas:

Manatili sa 
bahay at ihiwalay 
ang sarili

magpa-test 
Kontakin ang isang provider 
ng pangangalagang  
pangkalusugan

Kung “OO” pumunta 
sa mga tanong 2, 3, 
4 o 5:

Manatili sa 
bahay

Sundin ang payo ng Toronto 
Public Health

**Si buuxda u tallaalan macnaheedu waa 14 maalmood ama ka badan kadib qiyaasta labaad ee taxanaha tallaalka COVID-19, ama sida ay qeexday Wasaaradda Caafimaadka Ontario.
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https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2021-10/FRC_Worker%20Screening_Oct%2025%20Final.pdf


• Dapat kang manatili sa bahay at  
ihiwalay ang sarili nang 10 araw 
mula sa araw na nagsimula ang 
iyong mga sintomas. Pagkatapos 
ng 10 araw, puwede kang bumalik 
sa trabaho kung bumubuti na ang 
iyong mga sintomas nang hindi 
bababa sa 24 na oras***. 

• Kung may nadayagnos ang isang 
provider ng pangangalagang 
pangalusugan na kondisyong hindi 
nauugnay sa COVID-19, puwede 
kang bumalik sa trabaho 24 na 
oras*** matapos bumuti ang iyong 
mga sintomas. 

• Abisuhan ang iyong  
pinagtatrabahuhan.

•  Dapat kang manatili sa bahay at 
ihiwalay ang sarili nang 10 araw 
mula sa araw na nagsimula ang 
iyong mga sintomas.

•  Kokontakin ka ng Toronto  
Public Health o ng iyong lokal 
na heath unit para  
mag-imbestiga at magbibigay 
ng mga karagdagang tagubilin.

Ma waxaad tahay qof xiriir dhow  
la leh qof laga helay COVID-19  
10-kii maalmood ee la soo  
dhaafay?

Maaari kang bumalik sa trabaho 24 na 
oras*** matapos magsimulang bumuti ang 
iyong mga sintomas.  

Kung ikaw ay hindi ganap na nabakunahan**  
kailangan mong ihiwalay ang sarili nang 10 
araw mula sa huling pagkakalantad sa taong 
positibo. 

Kung ikaw ay ganap na nabakunahan** 
maaari kang bumalik sa trabaho 24 na 
oras*** matapos magsimulang bumuti 
ang iyong mga sintomas.

Kung nakatanggap ka lang ng notipikasyon 
ng pagkakalantad sa pamamagitan ng 
COVID Alert app:  puwede kang bumalik  
sa trabaho 24 na oras*** matapos na  
magsimulang bumuti ang iyong mga  
sintomas.

ANO ANG RESULTA NG IYONG COVID-19 TEST?

NAGLAKBAY AKO SA LABAS NG CANADA SA NAKARAANG 14 NA ARAW,  
ANO ANG DAPAT KONG GAWIN?

• Manatili sa bahay at ihiwalay ang sarili nang 14 na araw, kahit pa ma-test kang negatibo.  

• Kung ikaw ay exempted mula sa pederal na quarantine ayon sa Group Exemptions, Quarantine Requirements sa ilalim ng  
 Quarantine Act, hindi mo kailangang ihiwalay ang sarili.

• Kung mayroon kang mga sintomas, kahit pa exempted ka mula sa pederal na quarantine, dapat kang magpa-test. 

MAYROON AKONG MGA SINTOMAS NG COVID-19,
ANO ANG DAPAT KONG GAWIN?
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POSITIBO:   NEGATIBO: 
HINDI 

NA-TEST:
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** Ang ibig sabihin ng ganap na nabakunahan ay 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.
***48 oras ng mga sintomas ng tiyan at bituka

MANATILI SA BAHAY AT IHIWALAY ANG SARILI. MAGPA-TEST.
• Kung ang mga sintomas ng banayad na pagkapagod ay mangyari sa loob ng 48 oras  
 matapos makuha ang bakuna, hindi mo kailangang ihiwalay ang sarili. Dapat kang  
 magsuot ng medikal na mask kapag nasa trabaho. Kung ang iyong mga sintomas ay mas   
 matagal kaysa sa 48 oras o lumala, manatili sa bahay, ihiwalay ang sarili at magpa-test.

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/covid-alert.html
https://travel.gc.ca/travel-covid#a3
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

