
Manatiling hindi kumulang sa 6 

na talampakan mula sa ibang tao, 

kahit na wala salang halatang

sintomas. Alamin kung ano ang 

mga patakaran ng iyong

komunidad tungkol sa paglabas

ng iyong tahanan.

Manatili sa bahay tuwing

makakaya, maliban sa

paghanap ng 

pangangalagang medikal! 

Ugaliing maghugas ng kamay

nang hindi kumulang sa 20 

segundo bago kumain o 

maghanda ng pagkain, at 

pagkatapos ng pagbahing, 

pag-ubo, pagpunas ng sipon, 

o pagdalaw sa pampublikong

lugar. 

Kung walang sabon at tubig, 

gumamit ng alcohol-based na

hand sanitizer na di bababa sa

60% ang nilalamang alcohol 

(katulad ng ethanol, isopropanol). 

Iwasang ang paghawak ng 

iyong mga mata, ilong, at 

bibig. 

Maaaring tumagal ang 

coronavirus sa mga pang-ibabaw

ng ilang araw. Maaari kang

mahawahan kung hinawakan mo

ang mga pang-ibabaw na ito

itinuloy ang paghawak ng iyong

mga mata, ilong, o bibig.

Gumamit ng solusyong yari sa

alcohol na may hindi kumulang

sa 70% alcohol, o ng diluted 

bleach solution. Linisin nang

madalas ang mga gamit na

madalas na hinahawakan tulad

ng telepono, susi, tableta, 

hawakan ng pintuan, at remote 

control. 

Mangyaring linisin at 

disimpektahin ang madalas

na hinahawakang mga

pang-ibabaw. 
Ang mga may edad at may 

talamak (chronic) na kondisyong

medikal ay may mas malaking

panganib na magkaroon ng lubos

na sakit. Mangyaring tumawag sa

doktor upang magkonsulta

tungkol sa mga paraan upang

manatiling malusog. Lumikha ng 

listahan ng mga emergency 

contacts at italaga ang ilang lugar

sa iyong tahanan para sa mga

may sakit. 

Pag-isipan muna kung paano

alagaan ang iyong sarili at mga

mahal sa buhay. 

Ang coronavirus ay 

kumakalat sa mga droplets 

na lumilipad kapag ang 

taong may sakit ay umuubo

o nagbabahing mahalit sa

ibang tao. 

Takpan ang ubo at 

pagbahing gamit ng 

tisyu o iyong siko. 

Manatili sa bahay, maliban sa paghanap ng 

pangangalagang medika. Kapag ikaw ay 

nakakaranas ng mga sintomang lubos, tawagin

ang 911 

Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang 

sabon at tubig nang hindi kumulang sa 20 

segundo (o gumamit ng hand sanitizer na di 

bababa sa 60% ang nilalamang alcohol) 

Takpan ang ubo at pagbahing gamit ng tisyu

o iyong siko

Sundin ang mga updates tungkol sa COVID-19 

na gamit ang mga website ng lokal na health 

department (kagawarang pangkalusugan), ng 

CDC, at ng WHO

Manatiling nakakonekta sa mga kaibigan at 

kapamilya gamit ang telepono o video chat 

Mga Gawaing Mabubuti
Huwag lamabas ng bahay o sumama sa mga

malalaking grupo para sa mga di-mahahalagang

layunin

Huwag ubuhan ang sariling mga kamay

Huwag mangalap ng impormasyon mula sa

hindi na-verify na mga mapagkukunan

Iwasan ang pagbisita sa mga kaibigan at 

kapamilya dahil maaaring iangat ang 

panganib ng impeksyon

Mga Gawaing Dapat Iwasan

Pigilan ang pagkalat ng COVID-19
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