
Pagliban dahil sa COVID-19 (coronavirus): 

Maikling gabay para sa mga magulang / 

tagapangalaga

1

Ano ang dapat gawin kung… Kinakailangang pagkilos Bumalik sa paaralan 
at lugar ng pangangalaga 

ng bata

…may mga 
sintomas* ng 
COVID-19 
(coronavirus) 
ang aking anak

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga 
ng bata

• Dapat magpa-test ang bata

• Magbubukod ng sarili ang buong 
sambahayan habang hinihintay ang 
resulta ng test

• Ipaalam kaagad sa paaralan / lugar ng 
pangangalaga ng bata ang tungkol sa 
mga resulta ng test

…kapag negatibo ang 
resulta ng test ng bata 

dapat ay wala na siyang 
lagnat sa loob ng 48 oras 
bago bumalik sa paaralan 
o lugar ng pangangalaga 
ng bata, at mabuti na ang 
pakiramdam niya

…nagpositibo 
ang aking anak 
sa COVID-19 
(coronavirus)

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga ng 
bata

• Magbubukod ng sarili ang bata sa 
loob ng hindi bababa sa 
10 araw mula nang mag-umpisa ang 
mga sintomas* (o mula sa araw ng 
test kung walang sintomas)

• Ipaalam kaagad sa paaralan / lugar 
ng pangangalaga ng bata ang tungkol 
sa mga resulta ng test 

• Magbubukod ng sarili ang buong 
sambahayan sa loob ng 10 araw mula 
nang mag-umpisa ang mga sintomas* 
(o mula sa araw ng test kung walang 
sintomas) - kahit na may magnegatibo 
sa test sa loob ng 10 araw na iyon

…pagkalipas ng 10 araw, 
kapag mabuti na ang 
pakiramdam ng bata, 
at wala nang lagnat sa 
loob ng hindi bababa sa 
48 oras

Maaari na siyang bumalik 
sa paaralan o lugar ng 
pangangalaga ng bata 
pagkalipas ng 10 araw kahit 
na may ubo siya o wala 
siyang pang-amoy / panlasa. 
Maaaring abutin nang ilang 
linggo ang mga sintomas na 
ito kapag nawala na ang 
impeksyon.

…may mga 
sintomas* ng 
COVID-19 
(coronavirus) 
ang isang tao 
sa aking 
sambahayan

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga ng 
bata

• Dapat na magpa-test ang miyembro 
ng sambahayan na may mga sintomas

• Magbubukod ng sarili ang buong 
sambahayan habang hinihintay ang 
resulta ng test

• Ipaalam kaagad sa paaralan / lugar 
ng pangangalaga ng bata ang tungkol 
sa mga resulta ng test

…kapag negatibo ang 
resulta ng test ng 
miyembro ng 
sambahayan, at walang 
sintomas* ng COVID-19 
ang bata

…may 
nagpositibo sa 
COVID-19 
(coronavirus) 
sa aking 
sambahayan

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan o pumunta sa lugar ng 
pangangalaga ng bata

• Magbubukod ng sarili ang buong 
sambahayan sa loob ng 10 araw mula 
nang mag-umpisa ang mga sintomas* 
(o mula sa araw ng test kung walang 
sintomas) - kahit na may 
magnegatibo sa test sa loob ng 10
araw na iyon

…kapag nakumpleto na 
ng bata ang 10 araw ng 
pagbubukod ng sarili, 
kahit na negatibo ang 
test niya sa loob ng 10
araw



Ano ang dapat gawin kung… Kinakailangang pagkilos Bumalik sa paaralan at 
lugar ng pangangalaga ng 

bata

…natukoy ng 
NHS Test and 
Trace ang aking 
anak bilang
‘nakasalamuha’ 
ng isang taong 
may COVID-19 
(coronavirus)

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga ng 
bata

• Magbubukod ng sarili ang bata sa 
loob ng 10 araw (gaya ng ipinayo ng 
NHS Test and Trace) – kahit na 
negatibo ang test niya sa loob ng 
10 araw na iyon

• Hindi kailangang magbukod ng sarili 
ang buong sambahayan, maliban na 
lang kung ‘nakasalamuha’ rin sila

…kapag nakumpleto na 
ng bata ang 10 araw ng 
pagbubukod ng sarili, 
kahit na negatibo ang 
test niya sa loob ng 10
araw na iyon

…naglakbay 
kami / ang 
aking anak at 
kailangang 
magbukod ng 

sarili bilang 
bahagi ng 
panahon ng 
pag-quarantine

• Huwag magsasagawa ng hindi 
awtorisadong pagliban sa panahon 
ng termino

• Isaalang-alang ang mga kinakailangan 
sa pag-quarantine at payo ng FCO 
kapag nagbu-book ng paglalakbay

• Magbigay ng impormasyon sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga ng 
bata ayon sa patakaran sa attendance

Pagbalik mula sa isang destinasyon kung 
saan kinakailangang mag-quarantine:

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga 
ng bata

• Magbubukod ng sarili ang buong 
sambahayan sa loob ng 10 araw –
kahit na magnegatibo sila sa test sa 
loob ng 10 araw na iyon

…kapag nakumpleto na 
ng bata ang panahon ng 
pag-quarantine na 10
araw, kahit na negatibo 
ang test niya sa loob ng 
10 araw na iyon

…nakatanggap 
kami ng payo 
mula sa 
medikal / 
opisyal na 
source na dapat 
na magpatuloy 
ang aking anak 
sa pag-shield

• Hindi dapat pumasok ang bata sa 
paaralan / lugar ng pangangalaga ng 
bata

• Makipag-ugnayan sa paaralan gaya 
ng ipinayo ng attendance officer / 
pastoral team

• Dapat mag-shield ang bata hanggang 
sa sabihin sa iyo na inalis na ang mga 
paghihigpit at inihinto na ulit 
pansamantala ang pag-shield

…kapag sinabihan ka 
ng paaralan o lugar ng 
pangangalaga ng bata / 
iba pang ahensya na 
inalis na ang mga 
paghihigpit at maaari 
nang bumalik ang iyong 
anak sa lugar

…hindi ako 
sigurado kung 
sino ang dapat 
na magpa-test 
para sa 
COVID-19 
(coronavirus)

• Ang mga taong may sintomas* lang 
ang kailangang magpa-test

• Hindi pinapayuhang magpa-test ang 
mga taong walang sintomas, kahit na 
‘nakasalamuha’ sila ng isang taong 
nagpositibo sa test

…kapag natugunan 
ang mga kondisyong 
nabanggit sa itaas, na 
tumutugma sa iyong 
sitwasyon

Kasama sa mga sintomas ang kahit isa sa mataas na temperatura; bagong tuloy-tuloy na ubo; 

pagkawala o pagbabago ng pang-amoy o panlasa. 

Kung may sinuman sa iyong sambahayan ang may mga sintomas, mag-book ng libreng test para 

sa COVID-19 sa nhs.uk/coronavirus o tumawag sa 119

Para sa higit pang impormasyon at suporta, bisitahin ang…
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