
COVID-19 at mga Virus sa Paghinga 
Pang-araw-araw na pagsusuri para sa mga bata/mga mag-aaral/mga nasa hustong gulang. 
Maaaring kumpletuhin ng magulang/tagapag-alaga para sa kanilang anak.

Setyembre 6, 2022

1. Mayroon ka ba ng anumang bago o lumalalang mga sintomas na ito*? 
A) Isa o higit pa:

Lagnat > 37.8°C  
at/o panginginig

Oo

Hindi

Ubo

Oo

Hindi

 Problema sa paghinga

Oo

Hindi

Nabawasan o kawalan  
ng panlasa/pang-amoy

Oo

Hindi

B) Dalawa o higit pa:

Masakit na lalamunan

Oo

Hindi

Masakit na ulo

Oo

Hindi

Sobrang pagkapagod

Oo

Hindi

Tumutulong sipon/ 
pagsisikip ng ilong

Oo

Hindi

 Pagsakit ng kalamnan/ 
sakit ng kasukasuan

Oo

Hindi

Pagduduwal/ 
pagsusuka/pagtatae

Oo

Hindi

2.  Nasuri ka bang positibo para sa COVID-19 sa nakaraang 10 araw at mayroong 
(mga) sintomas?

Kung “OO” pumunta sa Q.1 o 2 Manatili 
sa bahay at ihiwalay ang sarili

Sundin ang mga 
karagdagang hakbang

Oo

Hindi

3.   Mayroon ka bang isa lamang na sintomas mula sa 1(B) O alinman sa mga sumusunod 
na bago o lumalalang mga sintomas?* 

• Sakit sa tiyan 
• Kulay-rosas na mata 
• Nabawasan o walang gana kumain 

  Kung “OO” Manatili sa bahay hanggang sa bumuti ang iyong sintomas sa loob 
ng 24 na oras (48 oras para sa pagduduwal/pagsusuka/pagtatae) at wala kang 
anumang mga bagong sintomas 

Oo

Hindi

4.  Sinabi na ba sa iyo na dapat kang magkuwarentenas, maghiwalay ng sarili, manatili 
sa bahay, o hindi pumasok sa paaralan o pangangalaga sa bata ngayon? (hal. ng isang 
doktor, ahente ng pederal na hangganan, pampublikong kalusugan)? 

  Kung “OO” Manatili sa bahay + Sundin ang mga tagubilin na ibinigay sa iyo

Oo

Hindi

5.  Nasabihan ka na ba na ikaw ay isang malapit na kontak sa isang taong may 
mga sintomas O isang taong nasuring positibo para sa COVID-19?

  Kung “OO” Sundin ang mga karagdagang hakbang + Kung magkaroon 
ng mga sintomas*, ihiwalay kaagad ang sarili

Oo

Hindi

*Kung ang sintomas ay mula sa isang kilalang kondisyon ng kalusugan na nagbibigay sa iyo ng sintomas, piliin ang “Hindi”. Kung ang sintomas ay bago, 
iba o lumalala, piliin ang “Oo”. Kung may banayad na pagkapagod, pagsakit ng kalamnan o kasukasuan sa loob ng 48 oras pagkatapos ng bakuna laban 
sa COVID-19 o trangkaso, piliin ang “Hindi”. 
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Mga Susunod na Hakbang sa Kagamitan ng Pagsusuri  
sa Virus ng COVID-19 at Paghinga

Kung sumagot ka ng “OO” sa alinman sa mga tanong sa pahina 1, sundin ang mga tagubilin sa ibaba:

Manatili sa Bahay at Ihiwalay ang Sarili kung Ikaw ay may Sakit: 
Manatili sa bahay hanggang sa ikaw ay wala nang lagnat at bumuti ang iyong mga sintomas nang hindi 
bababa sa 24 na oras (o 48 oras kung naduduwal/nagsusuka/nagtatae). 
Sinuman na may sakit o may anumang bago o lumalalang mga sintomas ng karamdaman, kabilang 
ang mga hindi nakalista sa kagamitan ng pagsusuri na ito, ay dapat manatili sa bahay hanggang sa bumuti 
ang kanilang mga sintomas at humingi ng pagsusuri mula sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang 
pangkalusugan kung kinakailangan. 

Sundin ang mga Karagdagang Hakbang:
Sa loob ng 10 araw pagkatapos magsimula ang mga sintomas O isang positibong pagsusuri sa COVID-19 
(alinman ang mauna) O sa loob ng 10 araw pagkatapos ng iyong huling malapit na pakikipag-ugnayan 
sa isang taong may mga sintomas o isang positibong pagsusuri sa COVID-19:

•  Magsuot ng maayos na maskara sa lahat ng pampublikong lugar (kabilang 
ang mga paaralan/pangangalaga sa bata, maliban kung wala pang 2 taong gulang);

•  Iwasan ang mga di-mahahalagang aktibidad kung saan kailangan mong tanggalin ang iyong 
maskara (hal., kainan sa labas, pagtugtog ng instrumento ng hangin (wind instrument), 
mataas na kontak na mga isport kung saan hindi ligtas na makapagsuot ng maskara), 
na may mga makatwirang eksepsiyon tulad ng kapag kumakain sa isang ibinahaging lugar 
sa paaralan habang pinapanatili ang mas malaking distansiya hangga't maaari;

•  Huwag bumisita sa mga tao o kapaligiran (hal. mga ospital, mga tahanan 
ng pangmatagalang pangangalaga) na may mas mataas na peligro, kabilang 
ang kung saan may mga nakatatanda o yaong mga may mahinang panlaban sa sakit.

Sundin ang payong ito kahit na negatibo ang pagsusuri mo para sa COVID-19 o hindi ka gumawa 
ng isang pagsusuri.
Ang mga hakbang na ito ay isang karagdagang patong ng pag-iwas laban sa pagkalat ng COVID-19 
at mga virus sa paghinga.

Sundin ang Karagdagang Patnubay kung May Mahinang Panlaban sa Sakit 
O Naninirahan sa isang Kapaligiran ng Pinagsama-samang Pangangalaga 
na may Pinakamataas na Panganib: 
Kung nakatira sa isang kapaligiran na may pinakamataas na panganib O may mahinang panlaban sa sakit 
O naospital para sa sakit na nauugnay sa COVID-19, maaaring mag-iba ang iyong mga kinakailangan 
sa paghihiwalay. Tingnan ang panlalawigang kagamitan ng pagsusuri para sa karagdagang gabay. 

Sundin ang Karagdagang Patnubay ayon sa Itinuro: 
Kung sinabihan ka na dapat kang magkuwarentenas, humiwalay, manatili sa bahay, o hindi pumasok 
sa paaralan o pangangalaga sa bata ngayon (hal., ng isang doktor, ahente ng pederal na hangganan, 
pampublikong kalusugan): 

•  Sundin ang gabay o mga direksyong ibinigay sa iyo. 
•  Kung naglakbay ka sa labas ng Canada sa nakalipas na 14 na araw, sundin ang pederal 

na mga kinakailangan para sa pagkuwarentenas at pagsusuri pagkatapos bumalik mula 
sa internasyonal na paglalakbay. 

Magpasuri at Magpagamot kung Karapat-dapat: 
•  Ang pagsusuri at paggamot para sa COVID-19 ay makukuha para sa ilang mga partikular na grupo. 

Tingnan dito para sa higit pang impormasyon. 
Ang kagamitang ito ay naaayon sa panlalawigang patnubay: Pagsusuri ng COVID-19 sa Paaralan at Pangangalaga 
ng Bata at Pamamahala ng mga Kaso at mga Kontak ng COVID-19 sa Ontario (gov.on.ca)

TORONTO.CA/COVID19

https://covid-19.ontario.ca/covid19-cms-assets/2022-08/COVID-screening-immunocompromised_en-V5-2022-08-31.pdf
https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-what-you-should-do/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/contact_mngmt/management_cases_contacts.pdf

