
Bakit walang
pasok sa

paaralan? Nais naming 
manatiling

kayong malusog!

Mas matanda sina Lola 
at Lolo at ayaw natin

silang magkasakit.

Kung ikaw ay umubo
o bumahing, takpan

ang iyong ilong at 
bibig gamit ang siko.

Ano ang 
maaari kong
gawin upang
maging isang
germ buster?

Bakit bawal bisitahin
o yakapin ang aking

mga lolo’t lola, at 
mga kaibigan?

Maaari mong bisitahin ang iyong mga lolo’t
lola at mga kaibigan sa madaling panahon

kapag wala na ang coronavirus. Sa ngayon, 
maaari kang tumawag at makipag-video 

chat sa kanila!

Ang coronavirus ay 
nabubuhay/ naninirahan sa

mga bagay na madalas nating
hinahawakan. Maghugas lagi

ng mga kamay gamit ang 
sabon at magbilang hanggang

20 upang matanggal ang 
mikrobyo!

Ako’y nag-
aalala para sa

aking sarili at sa
aking pamilya.

Sumunod, mag-isip ng nakaka-aliw
na gawain sa halip na mag-alala!

Subukang huminga nang mabagal at 
malalim nang limang beses para 

makatulong na kumalma ka. 

Tandaan na maraming mga nakatatanda na
nandito para tumulong sa iyo!

Para sa mga magulang at tagapag-alaga:
✔Siguraduhing ikaw at ang iyong mga anak ay naghuhugas lagi ng mga

kamay nang tama, at nanatili sa bahay hangga't sa maaari.

✔Tanungin ang iyong anak kung ano ang alam niya tungkol sa virus. 
Tiyakin ang mga ito at sagutin ang mga katanungan sa naaangkop sa
kanilang edad.

✔Subaybayan ang iyong sarili at ang iyong mga anak sa sintomas ng 
COVID-19, at sundin ang payo ng healthcare provider o doktor.

Normal ang pagkabahala. Una, 
makipag-usap sa mas nakatatanda

at sabihin sa kanila ang 
nararamdaman mo.

Ang pahayag na ito ay 
nilikha ng COVID-19 
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ang Harvard 
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May isang virus na ang 
tawag ay coronavirus 

na maaaring magdulot
ng sakit sa mga tao.

Impormasyon tungkol sa COVID-19 
para sa 3-6 taong gulang


