
Buntis ako.	Paano ako maaapektuhan?
Sa	kasalukuyan,	pinag-aaralan pa	ng	mga siyentipiko kung	mas	madaling
mahawaan ng	COVID-19	angmga taong buntis.	Angmga buntis ay	may	mas	
malaking panganibng	malulubhang sintomas na dulot ng	mga virus	na
magkalapit sa COVID-19.	Samakatuwid,	angmga buntis ay	itinuturing at-risk	
na populasyon.	Gayunpaman,	inaasahan naminna ang karamihansamga
buntis ay	makakaranas lamang ng	banayadna sipon o	mga sintomas katulad
ng	trangkaso.

Mas	malubhabaang COVID-19	samga
buntis?	Mas	madali baakongmahawaan

ng	COVID-19	kung	ako ay	buntis?

Paano kongmaprotektahan ang
aking sarili laban saCOVID-19	kung	

ako ay	buntis?

Kapag ako’ymagkasakit ng	COVID-19	
habang buntis,	magkakaroon baako

ng	mgakomplikasyon sa
pagbubuntis?

Kung	ako ay	buntis at	may	COVID-
19,	maipapasabaang

virus/impeksyonsaaking sanggol?

Mayroon bang	sapat namgadoctor	
sa ospital namag-aalaga saakin	at	

sa aking sanggol?

Opo.	Sisiguraduhinng	ospital na ikaw at	ang iyong
sanggol ay	ligtas at	aalagaan.

Sa	kasalukuyan,	wala pang	ebidensya na ang COVID-19	ay	naipapasamula sa
ina sa sanggol sa sinapupunan.	Kapag ikaway	may	COVID-19,	mag-iingat
pagkataposmaipanganakang iyong sanggol upangmaiwasan ang
impeksyon (katuladng	paghugas ng	mga kamay).

Hindi	pa	natinalam kung	ang COVID-19	ay	may	mgamasasamang epektosa
pagbubuntis.	Ang pagkawala ng	pagbubuntis ay	na-obserbahansamga kaso
ng	impeksyon sa iba pang	mga coronaviruses	(halimbawa,	ang SARS).	Ang
mgamatataas na lagnat sa unang trimester	ng	pagbubuntis ay	maaari ring	
makapinsala sa sanggol.

Angmga patnubay na nakakatulong sa pag-iwas ng	COVID-19	
para	samga buntis ay	kapareho ng	para	sa pangkalahatang
publiko.	Ikonsulta samga alituntunin ng	CDC.

Paano kung	nais kongmabuntis sa mga susunod na buwan?
Kumunsulta sa iyong doktor,	lalo na kung	pinaghihinalaan mona ikaw ay	nahawaano	maaaringmahawahanng	
COVID-19.	Nararapat na antayin ang payo ng	iyong doctor	bago magbuntis.
Kung	naismongmaiwasan ang pagbubuntis,	kumunsulta sa iyong doktor upangmatiyak namayroon kang sapat na
pagpipigil sa pagbubuntis (contraceptives	o	birth	control).	Kung	pinaghihinalaanmo na ikaw o	ang iyong partner	ay	
nahawahan,	tandaan na angmalapit na pakikipag-ugnayay	maaaring dagdagan ang panganibng	transmisyon ng	
coronavirus.

Anong gagawin ko?
Ang panahong itoay	nakababahalanpara	sa karamihang tao,	lalo na para	sa
mga buntis.	Maramingmgamapagkukunan na nagmumungkahi ng	mga
paraan upangmabawasan ang pagkabalisa sa panahonna ito.

Mangyaring tawaginang inyongOB/GYN	para	humingi
ng	kanilangmga rekomendasyon.	Maaaringmag-iba ang
mga payo ng	inyong doktorbataysamga
mapagkukunan,	iyong kasaysayangmedikal,	at	yugtong	
pagbubuntis.	Kung	pupunta ka saOB/GYN,	iwasan ang
pampublikong transportasyonat	iwasan ang paghawak
sa mga pang-ibabawnamadalas na hinahawakan ng	iba.	
Hugasan nangmadalas ang iyongmga kamay gamit ang
sabon at	tubig o	ang hand	sanitizer.

Paano ko ipagaan ang pagkabalisa
nanararamdaman ko?

Sa	panahon ng	pandemyang	COVID-
19,	dapat ko pa	ba ipatuloy ang

pagpunta samgaantenatal	
appointment	sa akingOB/GYN?	

Ang ospital ay	maaaringmaging isang nakakatakotna lugarsa panahon ng	COVID-
19.	Gayunpaman,	ang karamihan ng	mga ospital ay	mayroongmga protocol	upang
siguraduhinang iyong kaligtasanat	ang kaligtasanng	iyong sanggol.	Angmga
kapanganakan sa bahay o	home	birth	ay	nagdadala ng	malubhang panganibsa ina
at	sa anak.	Mangyaring talakayinang iyongmga alalahaninsa iyongOB	/	GYN.

Dapat bang	isaalang-alang ang
kapanganakan sabahay (home	birth)	

upangmaiwasan ang pagkakalantad sa
COVID-19	saospital?

Ang COVID-19	at	Pagbubuntis
Ang pahayag na ito ay	nilikha ng	COVID-19	Health	Literacy	Project	at	ang Harvard	HealthPublishing
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