
Bagong coronavirus Listahan nang may mga direktang kontak 
 
「Mga kakilala na naging positibo」「o ang positibong tao ay kasama sa lugar ng 
trabaho,ngunit hindi ka nakasama sa pagsusuri（kung hindi ka pa nakontak ng Health 
Center）ay tingnan ang mga sumusunod: Pakiusap na tingnan ang mga bagay at 
kumpirmahin kung wala itong naging direktang kontak.  

  

Una, suriin ang positibong tao  

<suriin at kumpirmahin> 

✔petsa ng umpisa ng sintomas    →    Buwan       Araw 

Kung taong positibo ay walang sintomas, kumpirmahin ang araw ng pagsusuri. 

✔petsa ng pagsusuri o eksamen      →    Buwan       Araw 

 

           

       Pagkatapos kumpirmahin ituloy lamang sa no. ① 

 ① Kung may posibilidad na pagkahawa sa oras na iyon. 

    Kung ang positibong tao ay [may mga sintomas] 

 Petsa na lumabas ang sintomas pagkatapos ng 2 araw 

   (______Buwan at _____Araw) 

Kung ang positibong tao ay [ walang sintomas] 

(______Buwan at _____Araw) pagkatapos itong maeksamen. 

                                                                                   Hindi/Wala                  

②Kung kayo ba ay nagkita, at may posibilidad na                

ikaw ay nahawa at naging positibo？ 

            Kung nagkita, ituloy lamng sa no. ③ 

③Ano ang sitwasyon nung kayo ay nagkita?            

□ Kung kayo ay walang suot na mask, at nagkaroon ng pisikal na kontak na may (1 

metro ang layo at nagusap sa loob 15 minuto. 

     □ Kung kayo may suot na mask, at nagkaroon ng pisikal na kontak na may (1 metro       

     ang layo at nagusap sa loob nh 15 minuto. 

           

            Kung may isang ganitong sitwasyon , ituloy lamng sa no. ④ 

④Kung wala, pakisabi kung ano ang iyong ginawa nung nakipagkita ka. (sa 

taong positibo) Gayunpaman, ito ay kailangang gawin sa mgs susunod na 

may pisikal na kontak sa taong positibo sa virus. 

 

 

Ang posibilidad ng 

pagkahawa ay 

mababa. Tapos na ang 

eksamen. Pakiusap na 

mag-ingat sa 

pagkahawa gaya ng 

dati. 

Tingnan ito sa 

susunod na 

pahina. 



 

Mula sa araw ,at pagkatapos na magkaroon ng kontak sa taong positibo.Kailangang 

maghintay sa bahay ng ７ araw！！ 

✔Araw -araw na pagkuha ng temperatura, at pakiramdaman ang sarili 

✔Iwasa n ang paglabas  kung di naman importante 

✔ Mas doblehin ang pagiingat sa pagiwas sa pagkalat ng virus 

 

 

 

 

 

 

 

 
【mga numero na pwedeng tawagan】 

○ mula             1/25 May direktang pisikal na kontak call center【☎ ０９５２-９７-５１７９】 

○ hanggaang  1/24 Saga Prefecture Health Promotion Division 【☎ 0952-25-7075】 

   ○Foreign Language telephone number for New Covid-19（intruduksyon at      

      Konsultasyon tungkol sa medical care machines）           【☎ ０９２-６８７-５５３５】 

 
                                                                                                           

Huling araw na 
kayo ay nagkita. 1unang       

araw 

2 araw 3 araw 4 araw 5 araw 

Petsa :  

Buwan:         

Araw: 

 

Petsa : 

Buwan:         

Araw: 

Petsa : 

Buwan:         

Araw: 

Petsa : 

Buwan:         

Araw: 

Petsa : 

Buwan:         

Araw: 

Petsa :  

Buwan:         

Araw: 

6 araw 7 araw    ※ Kumpirmahin 

ang araw o petsa 
ng  pagsulat. 

Petsa :  

Buwan:         

Araw: 

Petsa : 

Buwan:         

Araw: 

   

          Pakiusap sa nagkaroon ng pisikal na kontak 

○ Kung may mga sintomas、tulad ng lagnat ay kailangan mong manatili at maghintay 

sa iyong bahay. 

    ○ Kung wala kang regular na Ospital na pinupuntahan ay, 

   「tumawag at kumunsulta sa numerong nasa ibaba」at humingi ng payo. 

                                                                        【☎０９５４-６９-１１０２】 


