
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self-quarantine 

Kung nagkaroon ka ng malapitang kontak* sa taong pinaghihinalaan o kumpirmadong may COVID-19, maaari 

ka ring maimpeksiyon ng virus pero walang pinapakitang sintomas ng hanggang 14 na arw o hindi talaga 

magpakita ng anumang sintomas. Inilalayo ng quarantine ang tao na maaaring nalantad sa COVID-19 sa ibang 

tao para maiwasang higit na kumalat ang sakit.  
 

*Ang malapitang kontak at taong: 

• Nasa loob ng 6 na talampakan mula sa taong may COVID-19 ng kabuuang 15 minuto o higit pa  sa 24-

oras na panahon simula 2 araw bago ang taong may COVID-19 ay nagkaroon ng sintomas (o, para sa mga 

taong walang sintomas, 2 araw bago nag-test ng COVID-19) hanggang pahintulutan ang taong iyon na 

tapusin ang kanilang isolation sa bahay 

• Nagkakontak sa mga fluid ng katawan o sekresyon ng taong may COVID-19 nang hindi gumagamit ng mga 

tamang pag-iingat 

 

Gaano katagal ko kailangang mag-self-quarantine? 

Kung nagkaroon ka ng malapitang kontak sa taong pinaghihinalaan o kumpirmadong may COVID-19, dapat 

kang mag-self-quarantine ng buong 10 araw mula sa huli mong kontak sa may impeksiyong tao. Bagaman 

nirerekomenda ng CDC ang 14 na araw na quarantine, ang pinaikling 10-araw na quarantine na ito ay 

katanggap-tanggap kung hindi ka nakaranas ng anumang sintomas sa panahong ito. Hindi ito para sa mga 

taong nasa mataas na peligro para sa malalang sakit, mga taong nagtatrabaho sa mga kalagayang mataas ang 

peligro (iyon ay, skilled nursing at correctional na pasilidad) maliban kung may kritikal na kalukangan ng 

kawani, o mga immunocompromised na indibiduwal na dapat patuloy na mag-quarantine ng 14 ba araw.  
 

Ang mga taong sumusunod sa 10-araw na quarantine ay dapat: 

• Patuloy na magsubaybay para sa sintomas hanggang makalipas ang Araw 14 mula sa araw ng huling 

kontak sa naimpeksiyong tao. Kung magkaroon ka ng sintomas, mag-isolate sa bahay at sundin ang 

seksiyon ng “Paano kung magkaroon ako ng sintomas?” sa ibaba.  

• Sundin ang lahat ng nirerekomendang kasanayan para protektahan ang sarili mo at ang ibang tao, 

kasama ang pagsuot ng mga pantakip sa mukha o mask sa lahat ng oras (kasama ang sambahayan 

 

 

 

Sa Sacramento County, ang mga indibiduwal na nagkaroon ng malapitang kontak sa (mga) taong 
pinaghihinalaan o nakumpirmang may COVID-19 ay inaatasang: 

 

➢ Mag-self-Quarantine – manatili sa bahay at iwasan ang kontak sa ibang tao ng 10 araw 

➢ Subaybayan para sa sintomas ng 14 na araw 

Sundin ang Kautusan sa Pag-Isolate ng Health Officer kasama ng mga hakbang sa ibaba 
 

Kung ikaw ay trabahador sa pangangalaga ng kalusugan o unang tumutugon, sumangguni sa patnubay mula sa 

inyong employer. 

Patnubay sa Quarantine sa Bahay  
para sa Mga Malapitang Kontak sa 

COVID-19 

https://calredie.cdph.ca.gov/WebCMR/Pages/Login/ThankYou.aspxhttps:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fif-you-are-sick%2Fquarantine-isolation.html
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mo), manatiling 6 na talampakan man lang ang layo mula sa ibang tao, pati na ang mga restriksiyong 

binanggit sa ibaba. 
 

Kung patuloy kang may kontak sa naimpeksiyong tao (hal. kasama sa tirahan at/o inaalagaan ang taong 

may COVID-19) at: 
 

• Maiiwasan mo ang malapitang kontak sa naimpeksiyong tao, ang huling araw ng iyong 

quarantine ay 10 araw mula sa kung kailan sinimulan ng taong itong sundin ang Mga 

Tagubilin sa Pag-isolate sa Bahay ng Mga Taong may COVID-19. 

• May malapitan kang kontak sa naimpeksiyong tao habang ang taong ito ay nasa isolation, ang 

iyong 10-araw na panahon ng quarantine ay kailangan muling magsimula mula sa huling araw 

na nagkaroon ka ng malapitang kontak. 

• Hindi mo maiiwasan ang malapitang kontak, ang huling araw ng iyong quarantine ay 10 araw 

mula sa araw na ang naimpeksiyong tao ay pinahihintulutang tapusin ang pag-isolate nila sa 

bahay. 
 

Ano ang mga restriksiyon? 
Para mapigilan ang higit na pagkalat ng COVID-19, dapat mong bawalan ang mga aktibidad at limitahin ang lahat 
ng paggalaw na maaaring mailagay ka sa kontak sa ibang tao sa panahon ng quarantine.  

• Manatili sa bahay. Huwag pumunta sa trabaho, paaralan, o mga pampublikong lugar.  

• Ihiwalay ang sarili mo mula sa ibang tao sa inyong tahanan.  

o Manatili sa partikular na kuwarto at malayo sa ibang tao sa tahanan niyo hangga’t posible. 

Napakahalagang lumayo sa mga taong nasa mas mataas na peligro ng malalang sakit. Kasama 

dito ang mga taong nasa edad na 65 o mas matanda, buntis o may problema sa kalusugan 

tulad ng hindi gumagaling na sakit o mahinang immune system.  

o Gumamit ng hiwalay na banyo, kung mayroon.  

o Manatiling 6 na talampakan ang layo mula sa ibang tao. Magsuot ng pantakip sa mukha o 

mask kung hindi ito magagawa. 

• Huwag payagan ang mga bisita.  

• Iwasang alagaan ang mga bata, kung posible, o magsuot ng pantakip sa mukha o mask kung kailangan 

mong mag-alaga ng mga bata. 

• Huwag hawakan ang mga alagang-hayop o ibang hayop.  

 

Puwede ba akong umalis sa bahay ko sa quarantine? 
• Maaari ka lang umalis sa bahay mo para magpa-test para sa COVID-19 o kailangang medikal na 

pangangalaga.  

• Makipag-ayos na ang pagkain at ibang pangangailangan ay iwan sa pintuan niyo kung ayaw mong 

magpatulong kaninoman sa bahay.  
 

Dapat ba akong magpa-test para sa COVID-19? 
Bilang malapitang kontak ng taong may COVID-19, nirerekomenda na magpa-test ka kung may sintomas ka. 
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• Para magpa-test, tawagan ang tagapagbigay mo ng pag-aalaga sa kalusugan o pumunta sa website ng 

Sacramento County Mga Site ng Pag-test para sa COVID-19. Magsuot ng takip sa mukha o mask kapag 

magpapa-test.  

• Kung positibo ang resulta mo: 

o Mag-isolate sa bahay ayon sa Mga Tagubilin sa Pag-isolate sa Bahay para sa Mga Taong may 

COVID-19. 

o Sabihan lahat ng mga malapitang kontak mo na mag-quarantine at ibigay sa kanila ang mga 

tagubiling ito. 

• Kung negatibo ang resulta mo: 

o Magpatuloy na mag-quarantine ng buong 10 araw mula sa huli mong kontak sa 

naimpeksiyong tao.  

o Magpatuloy na subaybayan para sa sintomas hanggang sa Araw 14 at sundin ang lahat 

ng mga nirerekomendang kasanayan para protektahan ang sarili mo at ibang tao ayon 

sa nabanggit sa itaas. 
 

Paano ko dapat subaybayan ang kalusugan ko sa panahong ito? 
Subaybayan ang kalusugan mo para sa senyales at sintomas ng COVID-19:  

• Lagnat o pangangatog 

• Ubo  

• Kakapusan sa paghinga o 

hirap sa paghinga 

• Kapaguran 

• Pananakit ng kalamnan o 

katawan 

• Masakit na ulo 

• Bagong kawalan ng 

panlasa o pang-amoy 

• Masakit na lalamunan  

• Barado o tumutulong ilong 

• Pagduruwal o pagsusuka  

• Pagtatae 

•  
 

Paano kung magkaroon ako ng sintomas? 
Kung magkaroon ka ng alinman sa mga senyales o sintomas sa itaas, mag-isolate at sundin ang Mga Tagubilin sa 
Pag-isolate sa Bahay para sa Mga Taong may COVID-19. Karamihan ng mga taong may COVID-19 ay 
magkakaroon ng banayad na sakit at maaaring gumaling sa tamang pangangalaga sa bahay nang hindi 
kinakailangang magpatingin sa tagapaglaan ng pangangalaga sa bahay. Kung mayroon kang hindi agarang 
alalahanin sa kalusugan, konsultahin ang iyong tagapaglaan ng pangangalaga sa kalusugan sa telepono o 
telemedicine ay ipaalam sa kanila na kontak ka ng taong may COVID-19.  
 

Paano kung kailangan kong humingi ng medikal na pangangalaga? 
Humingi ng medikal na pangangalaga kung lumala ang sintomas. Tawagan ang iyong tagapaglaan ng 
pangangalaga sa kalusugan bago pa man, o 911 sa isang emergency, at ipaalam sa kanila na malapitang kontak 
ka ng taong may kumpirmadong COVID-19.  
 
Kung lalabas ka ng bahay para kumuha ng medikal na pangangalaga at nagkakaroon ng sintomas o senyales ng 
COVID-19, dapat kang:  
 

• Magsuot ng pantakip sa mukha o mask, kung posible.  

• Gumamit ng pribadong sasakyan, kung posible. Kung hindi mo mamamaneho ang sarili mo, siguruhing 

magpanatili ng kasing laking distansiya hangga’t posible sa pagitan mo at ng tsuper, at iwang nakababa 

https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx
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ang mga bintana at magsuot ng pantakip sa mukha o mask, kung posible. Hindi ka dapat gumamit ng 

pampublikong transportasyon.  
 

Aabisuhan ba ng Public Health ang lugar ng trabaho ko o paaralan? 
Hindi aabishan ng Public Health o magpapalabas ng anumang personal na impormasyon tungkol sa iyo sa iyong 
lugar ng trabaho o paaralan maliban kung kailangang gawin ito para protektahan ang iyong kalusugan o ang 
kalusugan ng ibang tao.  
 

Paano kung nabakunahan ako para sa COVID-19? 

Kung nagkaroon ka ng malapitang kontak sa taong hinihinala o nakumpirmang may COVID-19, hindi mo 

kailangang mag-quarantine kung natutugunan mo LAHAT ng sumusunod na pamantayan: 

• Ganap kang nabakunahan – nangangahulugan itong >2 linggo matapos matanggap ang pangalawang 

dosis ng 2-dosis na serye ng bakuna (Pfizer o Moderna) o >2 linggo matapos makatanggap ng isang 

dosis ng iisang-dosis na bakuna 

• Ay nasa loob ng 3 buwan matapos matanggap ang panghuli mong dosis ng bakuna 

• Wala kang sintomas ng COVID-19 mula ng malapit mong kontak 

Hindi ito para sa mga nabakunahang tao na nasa ospital o mga residente ng mga pasilidad ng 

pangangalaga ng kalusugan.  
 
 

Ano ang dapat kong gawin kung may karagdagang mga tanong ako?  
Pumunta sa website ng Public Health para sa higit pang impormasyon tungkol sa coronavirus. Mangyaring 
tawagan ang iyong tagapaglaan ng pangangalaga sa kalusugan para sa anumang mga tanong na kaugnay ng 
kalusugan mo. 
 
 
In-adapt mula sa Los Angeles County Department of Public Health at Stanislaus Health Services Agency 

https://dhs.saccounty.net/PUB/Pages/PUB-Home.aspx

