
Lungsod ng Nagoya Kung Sakaling ang Kakilala ay Positibo 

～Paghahanda laban sa COVID-19～
 

(Mangyaring sundin lamang ang isinaad kung may direktang kautusan mula sa health center) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriin ang panahon na posibilidad na nahawa (ang panahon kung saan maaaring nahawaan) 

□ Kung ang pasyente ay may sintomas  

→ 2 araw bago ang araw kung kailan nagsimulang lumitaw ang sintomas：  (Taon)  (Buwan)  (Araw) 

□ Kung ang pasyente walang sintomas → 2 araw bago ang pagsusuri：  (Taon)  (Buwan)  (Araw)  

□ Araw na huling nakipagkita sa pasyente :  Taon  Buwan  Araw 

 

Nagkita sa panahon na maaaring mahawa 

 

Mababa ang Posibilidad na nahawaan 
Hindi  

 

Oo 

Sa panahon ng maaring mahawaan, ginawa ba alinman sa mga nasa ibaba na kasama ang pasyente. 

Kung may isa man na nalalapat, posible na ikaw ay nahawaan. 

□ Nakasama bang kumain o kaya ay nakasamang nanigarilyo sa labas o loob 

□ Magkausap na magkalapit (1~2 metro ang distansya), na ang ilong at bibig ay hindi natatakpan ng mask  

□ Naka-mask subalit magkasama sa loob ng sasakyan ng mahigit sa 1 oras 

□ Nakasuot ng mask, subalit magkasama sa isang kulob na silid ng mahigit sa isang oras atbp 

 

Huwag lumabas ng bahay sa loob ng 7 araw mula sa huling araw na nakasama ang pasyente, at gawin 

ang pag-rekord sa kalagayan ng iyong kalusugan. 

Kahit na ikaw ay negatibo sa eksaminasyon, huwag lumabas ng bahay sa loob ng 7 araw, 

ipagpatuloy ang pag-rekord sa kalagayan ng iyong kalusugan. 

□ Isulat ang body temperature, 2 beses araw-araw 

□ Huwag lumabas ng hindi kinakailangan 

□ Makipag-ugnayan sa inyong trabaho at sa paaralan 

□ Iwasan na makipag kita sa ibang tao 

□ Bawasan ang pakikipag-ugnayan sa miyembro ng pamilya na magkasamang naninirahan 

□ Kapag mayroong sintomas, magpatingin kaagad sa institusyong medikal. 

1. Sa regular na pinupuntahang ospital atbp ng pamilya, o sa pinakamalapit na institusyong medikal 

2. Tumawag sa call center ng munisipyo kung saan kayo nakatira.  

Listahan ng call center sa Aichi Prefecture 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html       

Mga pag-iingat sa konsultasyon 

□ Siguraduhin tumawag muna sa tanggapan, at sabihin na [may nakasamang nagkaroon ng 

covid] bago pumunta at magpasuri 

□ Mangyaring kumpirmahin mula sa telepono kung maaaring magpatingin at magpa-check-up 

□ Ang bayad sa pagpapa-check-up ay kumpirmahin mula sa medikal na pasilidad na pupuntahan. 

Ang kakilala ay positibo sa covid. May posibilidad ba na mahawa nito? 

May posibilidad na kayo ay nahawa. Huwag lumabas ng bahay, at gawin ang pag-rekord 
sa kalagayan ng iyong kalusugan. 

Oo 

Hindi 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/soudan.html


Lungsod ng Nagoya 

 

Sa oras na nakatanggap kayo ng tawag o abiso mula sa iyong kakilala na 「na-diagnosed at napag- 

alamang may covid」, nakasulat sa leaflet na ito ang mga bagay na nais naming iyong gawin. 

Upang maprotektahan ang iyong sarili at ang kalusugan ng mga mahal mo sa buhay, hinihiling namin 

ang iyong pang-unawa at kooperasyon. 

 

 

Q1 Ano ang una kong gagawin kapag pinaalam sakin na「positibo sa covid」ang aking kakilala? 

A1 

□ Itanong sa pasyente ang mga sumusunod: 
   ✓Araw na may sintomas (araw na lumabas ang sintomas)     ✓Araw na nagpasuri  

✓Araw na lumabas ang resulta sa eksaminasyon  

✓Araw kung kailan nagkasama at ng pasyente 

＊Alamin kung nagkita kayo ng higit sa 2 araw simula nang lumabas ang sintomas  

(sakaling walang sintomas, makalipas ng 2 araw bago nagpasuri)  

□ Suriin ang iyong kalusugan, kung sakaling may sintomas ay magpasuri sa ospital. 

□ Alamin kung may posibilidad na kayo ay nahawa. 

 

Q2 Paano malalaman ng husto kung may posibilidad ngang nahawa? 

A2 Base sa pagsusuri noong Nobyembre 29, 2011, kayo bilang may [close contact], ay makikita  

sa sumusunod na mga panuntunan: 

  ✓Kasama sa bahay ang pasyente 

✓Kasama ng mahabang oras sa loob ng sasakyan o sa eroplano  

  ✓Nagsusuri at nag-aalaga ng mga positibong pasyente ngunit walang higit na proteksyon    

  ✓Nagkasama ng higit sa 15 minuto, hindi maayos na isinuot ang mask at may distansya lamang na 

maabot ng kamay ng malapitan. 

Bukod pa dito, ang mga sumusunod ang magpapakita na posibleng ikaw ay nahawa. 

✓Kasamang kumain ang pasyente sa restaurant  

✓Kasamang nanigarilyo ang pasyente sa smoking area 

✓Nakipag-usap sa pasyente nang hindi maayos ang suot na mask 

✓Magkasama ng 1 oras sa isang silid na walang bentilasyon kahit na maysuot na mask at atbp. 

 

Q3 Mayroon bang karaniwang hakbang upang maiwasang mahawa? 

A3 Mag-ingat ayon sa mga sumusunod: 

Upang maiwasang mahawa ng covid ay gumawa na ng agarang mga hakbang sa pag-iingat, dahil 

kapag kayo nahawa nito ay malaki ang mababago sa inyo gaya ng hindi maaaring lumabas atbp.  

 

1. Isuot ng maayos ang mask (takpan ang ilong at bibig) 

2. Gumamit ng bentilasyon para mapalitan ang hangin  

3. Maghugas maigi ng kamay at mag-disinfect ng kamay at mga daliri 

4. Umiwas sa mataong lugar at kulob na lugar 

5. Huwag pumasok ng trabaho o paaralan kapag may sintomas gaya ng lagnat, masakit na lalamunan 

at masama ang pakiramdam (matamlay) 

6. Huwag makipag-usap kapag nakatanggal ang mask 

 

Lungsod ng Nagoya (Enero 27, 2022) 

Katanungang madalas itinatanong  


