Bagongcoronavirus19 Listahan ng may direktang kontak
Kaibigan na may posibilidad na positibo ng sakit na
【Corona】Kung nag-aalala ka ang inyong kaibigan na
nakasamang kumain ay may posibilidad na positibo ng
sakit,suriin ang mga sumusunod.
Unang paraan ng pag-susuri
＜Ｓｕｒｉａｎ ng mga nagpositibo＞
✔Araw kung kailan ang sintomas
bwan
araw
Positibong tao na walang sintomas,tanungin ang petsa ng
pagsusuri

✔Araw ng pag-susuri→

bwan

araw

Pagkatapos kumpirmahin ituloy lamang sa No. ①
①S u r i i n n a t i n a n g p a n a h o n k u n g k a i l a n m a y p a n g a n i b a n g i m p e k s y o n

Kung ang positibong tao ay may mga sintomas:
→ araw kung kailan lumitaw ang sintomas（
bwan
pangalawang araw bago lumabas ang sintomas (

araw
bwan

)
araw

)

Kung ang positibong tao ay walang sintomas:
→ petsa ng pagpaeksamin(
bago mag-paeksamin (

bwan
bwan

araw
araw

) pangalawang araw
)

Ang
posibilidad ng
pagkahawa ay
mababa.
Tapos na ang
eksamen.
Pakiusap na
mag-ingat sa
pagkahawa.

Hindi
②Nagkita ba kayo noong panahon na pwede kang mahawa?

Kung nagkita, ituloy lamang sa No. ③
③ Ano ang sitwasyon nung kayo ay nagkita?

Hindi

□Kung kayo ay walang suot na mask, at nagkaroon ng pisikal na kontak na may (1 metro
anglayo 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
④Ano ang ginawa nung kayo ay nagkita?(surian ng pagkahawa)

Hindi

□ Naguusap□ Kumakain/Umiinom □ Naninigarilyo□ Magkasama sa kwarto na
hindi bukas ang bintana □ Magkasamang kumanta □Magkasama sa sasakyan
Kung may isang ganitong sitwaston,tumuloy sa ibaba:

May posibilidad na ikaw ay positibo:
Tumuloy sa susunod na pahina:

PTO

Pakiusap sa may posibilidad na positibo
Mula sa araw ,at pagkatapos na magkaroon ng kontak sa taong
positibo.Kailangang maghintay sa bahay ng ３araw.
Huling araw na
kayo ay nagkita.

Petsa :
Buwan:
Araw:

4araw
Petsa :
Buwan:
Araw:

1 araw
Petsa :
Buwan:
Araw:

5araw
Petsa :
Buwan:
Araw:

2 araw

Petsa :
Buwan:
Araw:

3 araw

Petsa :
Buwan:
Araw:

※ Kumpirmahin
ang araw o petsa ng
pagsulat.

Ika5araw:
。Iwasan na makipagkita at pumunta sa lugar na may posibilidad na
mahawa.
。Iwasan ang pagkain sa lugar na may posibilidad na mahawa.
＊Taong delikadong mahawa: Matatanda,May sakit na tao, madaling
magkasakit ng malubha kung nahawaan ng corona.
＊Delikadong Lugar:Pisilidad para sa matatanda at may kapansanan na
may posibilidad ang pagkahawa.
Kung ikaw ay may lagnat at ubo,at hindi maganda ang iyong
karamdaman,
〇Pumunta o tumawag kaagad sa madalas puntahan na ospital.
〇Kung walang alam na ospital para magtanong tumawag lamang sa
numero.

【０９５４－６９－１１０２】
(araw-araw） oras mula umaga ６:０0-１０:00 gabi.

【mga numero na pwedeng tawagan】
○Para sa salitang Hapon,Kung nais magtanong tungkol sa bagong Corona。
【０９５４－６９－１１０３】(araw-araw)oras mula umaga ６:０0-１０:00 ng gabi
〇Para sa banyagang lengwahe【21na salita na pwedeng magtanong】maari
ding magtanong tungkol sa ospital na pwedeng magpatingin。
【０９２－６８７－５５３５】(araw-araw)oras mula umaga 6:00-10:00 ng gabi

