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Pangangalaga sa tahanan para sa mga taong nalantad o maaaring 

nalantad sa COVID-19 

Maaaring may inaalagaan kang taong mayroon o maaaring mayroong COVID-19. Sundin ang payo na 
ito upang protektahan ang iyong sarili at ang iba sa tahanan, at upang protektahan ang mga nasa 
iyong komunidad.  

Maaaring may naiibang mga requirements kung ikaw o sinoman sa iyong mga miyembro ng 
sambahayan ay nabakunahan laban sa COVID-19. Sundin ang mga iniutos ng iyong lokal na awtoridad 
ng public health / pampublikong kalusugan.  

 

Supplies  
Mangangailangan ka ng:  
 

• isang thermometer 
• medical masks  
• non-medical masks  
• mga tissue at disposable paper towels 
• proteksyon sa mata, tulad ng isang face shield o goggles 
• hand sanitizer na naglalaman ng kahit 60% alcohol man lamang 
• dish soap (sabon para sa mga pinggan), hand soap (sabon para sa mga kamay), at regular na 

laundry soap (sabon para sa labada) 
 

Mangangailangan ka rin ng: 

• mga produktong panlinis ng bahay 
• gamot na hindi nangangailangan ng reseta, upang bawasan ang lagnat, tulad ng: 

o ibuprofen 
o acetaminophen 

• alcohol prep wipes o mga panlinis na produkto na ginawa para sa electronics 
• isang lalagyan ng basura na hindi kailangang hawakan; dapat mayroon itong plastic liner, tulad 

ng isang basurahan 
• hard-surface disinfectant (disinfectant para sa mga matatag na ibabaw); ang disinfectant ay 

dapat may drug identification number (DIN)  
o kung wala nito, gumamit ng household bleach (chlorine) 
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Kung hindi mo makuha ang supplies na ito, humingi ng tulong sa pamilya, mga kaibigan, o mga 
kapitbahay. Maaari mo rin kontakin ang iyong lokal na awtoridad ng public health / pampublikong 
kalusugan o isang organisasyon sa komunidad upang humingi ng payo, suporta, at resources. 

 

Payo para sa mga caregiver 
Mainam kung iisa lamang ang taong mangangalaga sa isang taong nasa quarantine o isolation. Kung 
maaari, ang caregiver ay dapat fully vaccinated at hindi nasa panganib na magkaroon ng mas malalang 
sakit o resulta mula sa COVID-19. Kabilang dito ang mga matatanda o ang mga taong may 
pangmatagalang medikal na kondisyon. Makakatulong itong bawasan ang panganib ng pagkalat ng 
COVID-19 sa ibang mga tao sa sambahayan.  
 

Magsuot ng medical mask kung ang taong inaalagaan mo ay nag-test nang positive o may mga 
sintomas at siya'y nasa isolation. Ang taong inaalagaan mo ay dapat din magsuot ng medical mask 
kapag siya’y:  

• tumatanggap ng pangangalaga, kapag: 
o malapit ang kanyang interaksyon sa iba, o kaya 
o siya'y diretsong may physical contact sa iba 

 

• sa isang shared indoor na lugar, may kasama man siyang ibang tao o wala, tulad ng: 
o mga kusina 
o mga hallway 
o mga washroom 

 

• sa isang pribadong outdoor na lugar kasama ng iba, tulad ng: 
o isang balkon 
o hardin o bakuran 

 

Kung walang medical mask na available, dapat kayong dalawa angkop na magsuot ng well-constructed 
na non-medical mask na mahusay ang fit. 

 

Magsuot ng non-medical mask kung ang taong inaalagaan mo ay maaaring nalantad sa COVID-19 at 
siya'y nasa quarantine. Ang taong inaalagaan mo ay dapat din magsuot ng non-medical mask kapag 
siya'y: 

• tumatanggap ng pangangalaga, kapag: 
o malapit ang kanyang interaksyon sa iba, o kaya 
o siya'y diretsong may physical contact sa iba 
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• sa isang shared indoor na lugar, may kasama man siyang ibang tao o wala, tulad ng: 
o mga kusina 
o mga hallway 
o mga washroom 

 

• sa isang pribadong outdoor na lugar kasama ng iba, tulad ng: 
o isang balkon 
o hardin o bakuran 

 

Hugasan ang iyong mga kamay nang madalas gamit ang sabon at tubig nang kahit man lamang 20 
segundo. Hindi mo kailangang magsuot ng disposable single-use gloves. 

 

Magsuot ng proteksyon sa mata kasama ng mask; ang proteksyon sa mata ay hindi kapalit ng mask. Ang 
ilang mga halimbawa ng proteksyon sa mata ay: 

• face shields 

• safety glasses 

• safety goggles 
 

Protektahan ang iyong sarili at ang iba  
 

Physical distancing 
Limitahan ang katagalan ng panahon na ginugugol mo sa isang shared na lugar kasama ng taong 
inaalagaan mo. Panatilihing maikli ang lahat ng iyong mga interaksyon sa taong inaalagaan mo, at 
lumayo nang husto hangga't maaari. Maaaring kailangang gumugol ka ng karagdagang panahon kasama 
ng ilang mga tao, depende sa kanyang:   

• edad 

• maturity 

• kakayahan niyang mainitindihan at sundin ang mga pag-iingat 
 

Iwasan ang mga group activities kasama ng taong inaalagaan mo, tulad ng: 

• sama-samang kumakain 

• paglalaro 

• pag-upo nang magkatabi o pagyakap-yakap 

• sama-samang panonood ng TV 
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Gumamit ng kuwarto sa pagtulog na hiwalay mula sa taong inaalagaan mo. Kung hindi ito posible, 
matulog sa mga magkahiwalay na kama. Iposisyon ninyo ang inyong sarili mula ulo hanggang sa 
talampakan nang pinakamalayong maaari mula sa isa't-isa. 

 

Gumamit ng washroom na naiiba sa washroom na ginagamit ng taong inaalagaan mo. Kung hindi ito 
posible: 

• buksan ang bintana 

• ibabâ ang takip ng toilet bago mag-flush 

• linisin at i-disinfect ang mga ibabaw at mga bagay na nahipo ng taong inaalagaan mo bawat 
beses pagkatapos niyang gamitin ang mga ito 

 

Pagsusuot ng mask 
 
Kung ang taong inaalagaan mo ay nasa isolation, ikaw at ang ibang mga miyembro ng iyong sambahayan 
ay dapat magsuot ng medical mask o kaya isang well-constructed na non-medical mask na mahusay ang 
fit kapag kayo ay nasa isang: 

 

• shared indoor na lugar, kasama ng taong nasa isolation  

• pribadong outdoor na lugar, kasama ng taong nasa isolation 
 

Ang ilang mga miyembro ng kapamilya ay maaaring nanganganib na magkaroon ng mas malubhang sakit 
o resulta ng COVID-19. Dapat sila magsuot ng medical mask kapag sila'y nasa isang shared indoor o 
pribadong outdoor na lugar kasama ng taong nasa isolation. 

 

Iba pang personal preventive practices o mga magagawa upang maiwasan ang pagkalat ng sakit 
 

Iwasan ang makigamit ng mga personal na kagamitan ng taong inaalagaan mo, tulad ng:  

• mga tuwalya 

• mga kubyertos 

• mga kobre-kama 

• mga sepilyo 

• pagkain at inumin 

• electronic devices 
 

Makipagpanayam sa taong inaalagaan mo sa labas lamang, kung maaari; halimbawa, sa isang pribadong 
bakuran o sa balkon. Ipagpatuloy na sundin ang pagdidistansiya at angkop na payo sa pagsuot ng mask.  
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Magbukás ng bintana kapag maaari upang pahusayin ang ventilation.  

Kung maaari, alagaan ang anumang mga alagang-hayop na nasa tahanan o co-living setting habang ang 

taong inaalagaan mo ay nasa quarantine o isolation. 

 

Paglinis at pag-disinfect 

Hindi natin talaga nalalaman kung gaano katagal buháy ang COVID-19 virus sa iba't-ibang mga ibabaw. 
Iminumungkahi ng ebidensiya na maaari ito manatiling buháy sa mga bagay at mga ibabaw nang ilang 
mga oras o ilang mga araw, depende sa uri ng ibabaw. Hindi nalalaman kung gaano kalaki ang epekto ng 
mga kontaminadong ibabaw sa pagkalat ng COVID-19.  

 

Inirerekomenda ang pag-iingat kapag mayroong may-sakit na tao sa tahanan. Madalas linisin at i-
disinfect ang mga ibabaw at mga bagay na madalas hinihipo, kabilang ang: 

• mga toilet 
• mga keyboard 
• mga hawakan ng pinto 
• mga mesa sa tabi ng kama 
• mga TV remote 
• mga lalagyan ng labada 
• mga telepono at mga tablet 

 

Gumamit ng inaprubahang hard-surface disinfectants na may drug identification number (DIN),  o kaya 
diluted na bleach solution upang mag-disinfect. Laging sundin ang instructions para sa angkop na 
paggamit ng household bleach (chlorine).  

 

Gumamit ng hiwalay na mga lalagyan na hindi kailangang hawakan, tulad ng basurahan, para sa: 

• gamít na medical masks at iba pang kontaminadong contaminated disposable items 
• kontaminadong labada, kasama ang non-medical masks 
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Pangangalaga sa isang bata  

 

Maaaring may inaalagaan kang batang mayroon o maaaring mayroong COVID-19. Kung gayon, 
pagbawalan silang makigamit ng mga bagay ng ibang mga bata sa sambahayan, tulad ng: 

• mga laruan 

• mga botelya 

• mga kumot 

• mga soother o tsupon 
 

Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay hindi pa nakikita sa gatas mula sa suso. Dapat kang magpatuloy 
na magpasuso dahil marami itong maibibigay sa iyong anak na mga benepisyo sa kalusugan.  

 

Ang mga batang wala pang 2-taong-gulang ay hindi dapat magsuot ng mga mask. Ang mga batang nasa 
pagitan ng 2 at 5-taong-gulang ay maaaring makapagsuot ng mask kung: 

• sila'y sinusuperbisyuhan 

• kaya nila itong i-tolerate 

• kayo nila itong isuot at tanggalin 
 

Ang mga batang mahigit sa 5-taong-gulang ay dapat magsuot ng mga mask sa mga parehong sitwasyon 
o setting tulad ng adults. 

 

Pagmomonitor ng mga sintomas at pagkuha ng medikal na pangangalaga 
 

Tingnan kung may mga bago o lumalalang sintomas sa: 

• taong inaalagaan mo 

• ibang mga tao sa sambahayan 

• iyong sarili 
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Tumawag sa 911 o sa iyong local emergency number kung ang taong inaalagaan mo ay nagdibelop ng 
mga malalang sintomas, tulad ng: 

 

• sobrang kahirapang huminga 
• pananakit sa dibdib 
• bagong panimula ng pagkalito 
• nahihirapang gumising  

 

Ang taong inaalagaan mo ay maaaring mangailangang umalis sa iyong tahanan o co-living setting upang 

kumuha ng medikal na pangangalaga. Siguraduhing sabihin sa dispatcher ng ambulansiya at sa ospital na 

ang taong inaalagaan mo ay mayroon o maaaring mayroong COVID-19. 

 

Kung posible, huwag gumamit ng pampublikong transportasyon upang kumuha ng medikal na 

pangangalaga.  

Iisang tao lamang na nasa mabuting kalusugan ang dapat magmaneho sa taong may sakit. Ang taong 
may sakit ay dapat umupo sa likod na upuan ng sasakyan, nang pinakamalayong maaari mula sa taong 
nagmamaneho. Panatilihing bukás na bukás ang mga bintana ng sasakyan, kung ito'y posible at ligtas na 
gawin. 

 

Siguraduhing may suot na medical mask ang lahat ng mga pasahero. Kung wala ng mga ito, sa halip ay 
magsuot ng well-constructed na non-medical mask na mahusay ang fit. 

 

Kung ang taong may sakit ay humihinga nang mabuti, dapat din siya magsuot ng mask. 
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Ang iyong panahon ng quarantine 
Maaaring kailangan mo mag-quarantine at subaybayan ang iyong sarili upang malaman kung mayroon 
kang mga sintomas: 

 

• pagkatapos ng iyong huling araw ng pagkalantad sa taong nasa isolation, at  

• alinsunod sa payo ng iyong lokal na awtoridad ng public health / pampublikong kalusugan  
o sabihin sa iyong lokal na awtoridad ng public health / pampublikong kalusugan kung ikaw o 

sinoman sa iyong mga miyembro ng sambahayan ay nabakunahan na laban sa COVID-19 
 

Maaaring may naiibang mga quarantine requirements kung ikaw o sinoman sa iyong mga miyembro ng 
sambahayan ay nabakunahan laban sa COVID-19. Sundin ang mga iniutos ng iyong lokal na awtoridad ng 
public health / pampublikong kalusugan.  

 

Kung nagsimula kang magdibelop ng mga sintomas: 

• i-isolate mo kaagad ang iyong sarili mula sa iba 

• magsuot ng medical mask 
o kung wala nito, magsuot ng isang well-constructed na non-medical mask na mahusay ang fit 

• kontakin ang iyong lokal na awtoridad ng public health / pampublikong kalusugan para sa iba 
pang mga instruction 

 

 

Para sa karagdagang impormasyon: 1-833-784-4397      Canada.ca/coronavirus 

ID 04-04-02 / PETSA 2021.07.27 
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