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APENDIX

Para sa mga Magulang at Tagabantay

Kailan Ko Pwedeng Papuntahin ang Anak Ko sa Paaralan at/o
Pasilidad na Nag-aalaga sa Bata?
Sagutin ang Dalawang Tanong na Ito Araw-araw Bago Papuntahin
ang Anak Mo sa Paaralan at/o Pasilidad na Nag-aalaga sa Bata:

1) Napalapit ba ang anak mo sa
taong may COVID-19 sa
nakalipas na 14 na araw?

Ang sagot
mo ba ay
“OO” sa
ALINMANG
tanong?

2) May sakit ba ang
bata?

Ang sagot mo
ba ay “HINDI”
sa PAREHONG
tanong?
Papuntahin ang iyong
anak sa paaralan at/o
pasilidad na nag-aalaga
sa bata.

Kung “OO” ang sagot sa
Tanong 1, tingnan ang
Scenario 1.
Kung 'HINDI' ang sagot sa
Tanong 1 pero 'OO' sa
Tanong 2, tingnan ang
Scenario 2.

Panatilihin sa bahay ang anak mo.^
Makipag-usap sa healthcare provider mo
at/o paaralan kung kailan makakabalik sa
paaralan/pasilidad ang bata.
^ Kung may sakit ka o gumagamit ka ng gamot na nagpapahina sa iyong immune system, patuloy na mag-ingat kahit na ganap na nabakunahan ka. May eksepsiyon sa kung sino ang dapat
magpa-test o i-quarantine matapos ang close contact sa taong may COVID-19 (o napag-alamang pagka-expose sa taong may COVID-19); tingnan dito para sa higit pang detalye.
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APENDIX

Algorithm ng VDH para sa Pagsusuri sa Batang may Sintomas o Exposure sa COVID-19 – Para sa Ibang Audience

Mga Scenario sa Pagsusuri sa Bata Batay sa Exposure sa COVID-19
Na-expose sa
COVID-19 ang Bata
Hindi mababago ng
negative na resulta
sa COVID-19 test
ang mga rekomendasyong ito.

Hindi Na-expose sa
COVID-19 ang Bata
Alam mo na
kung bakit
may sakit
ang bata, at
hindi ito
COVID-19

Napalapit ang bata sa
taong may COVID-19
sa nakalipas na 14 na
araw

'Ang close contact sa may COVID-19'ay
tumutukoy sa posibleng pagka-expose
sa taong may COVID-19. Matuto pa rito.
May ilang eksepsyion para sa mga
estudyante sa K-12.

Kung walang
sintomas sa buong
14 na araw ng
quarantine:
Sa Araw 15 pwede
nang bumalik ang
bata sa
paaralan/pasilidad
na nag-aalaga sa
bata.

Scenario 1

Dapat
manatili sa
bahay ang
bata.

Kung may sintomas ang
bata: Makipag-ugnayan
sa healthcare provider.
Ibukod sa bahay sa loob
ng 10 araw matapos
magka-sintomas.
I-quarantine ang
mga close contact.

Kung walang sintomas
noong una pero
nagkaroon paglaon:
Kapag nagka-sintomas,
kumonsulta sa healthcare
provider, magpa-test para
sa COVID-19, simulan ang
10 araw na pagbukod
para sa batang may-sakit,
at simulan ang 14 na araw
na quarantine para sa
mga close contact.

Dapat walang lagnat sa loob ng 24 na oras na walang
iniinom na gamot para sa lagnat at maganda ang pakiramdam bago
bumalik sa klase matapos ang 10 araw na pagbukod.

WALANG
close contact
ang bata sa
taong may
COVID-19
sa nakalipas
na 14 na
araw, pero
may sakit
ang bata

Ang bata ay
na-test or
nasuri para
sa COVID-19

Hindi mo
alam mo
kung bakit
may sakit
ang bata, at
hindi na-test
para sa
COVID-19
ang bata.
Posibleng magresulta ang
mga outbreak sa mas
istriktong mga

rekomendasyon

Scenario 2

Lagnat

Walang
Lagnat

Manatili sa bahay sa loob ng 24
na oras na walang iniinom na
gamot para sa lagnat.
Pwede nang bumalik ang
bata sa paaralan/pasilidad
depende sa sintomas.

Negative

Manatili sa bahay sa loob ng
24 na oras na walang
iniinom na gamot para sa
lagnat.

Positive
na test o
diagnosis

Ibukod sa bahay hanggang
ligtas nang makisalamuha
sa iba. I-quarantine ang
mga close contact.

Hinihikayat ang pagsusuri ng healthcare
provider at/o pag-test para sa COVID-19.

Ibukod sa bahay hanggang ligtas nang
makisalamuha sa iba.
I-quarantine ang mga close contact.

Inirerekomenda ang pagsusuri ng healthcare provider
sa isang bata na may sakit.
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APENDIX

Para sa mga Healthcare Provider
Klinikal na Pagsusuri para sa mga Bata na may Sintomas o Exposure sa COVID-19
(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

Sa nakalipas na 14 na araw, may natukoy ba na close contact**
Sa taong may o hinihinalang may COVID-19?

HINDI
Test (at/o klinikal na pagsusuri)
para sa COVID-19.
Ibukod sa bahay.


Isaalang-alang ang ibang diagnosis.
Sa oras na mawala ang mga
sintomas at lagnat ng bata sa loob
ng 24 na oras na walang iniinom na
gamot para sa lagnat, payagan ang
pagbalik sa paaralan/pasilidad na
nag-aalaga sa bata.

Negative sa
COVID-19

OO
Test  para sa COVID-19.
Ibukod/i-quarantine# sa bahay.

Positive na test o
diagnosis sa
COVID-19

10 araw na pananatili sa bahay
matapos magka-sintomas
(o petsa ng pag-positive sa test). Iquarantine ang mga close contact.#

Negative sa
COVID-19
o hindi na-test

Mag-quarantine sa loob ng 14 na
araw matapos ma-expose# o
magbukod sa loob ng 10 araw
matapos magka-sintomas.

Pag-test – Tingnan ang mga VDH Testing website (General at Healthcare Provider)
para sa inirerekomendang panahon ng pag-test at iba pang detalye.
**Ang close contact ay ang posibleng pagka-expose sa taong may COVID-19. Matuto pa
rito. May ilang eksepsiyon para sa mga estudyante sa K-12.
# Manatili sa bahay (quarantine) hanggang maging ligtas nang makisalamuha sa iba.
May ilang eksepsiyon. Bantayan kung may mga sintomas at laging sundin ang mga
rekomendasyon para sa pag-iwas sa COVID-19.

Matapos ang 10 araw na
pagbubukod,
kung walang lagnat sa loob ng
24 na oras at bumuti ang mga
sintomas, pwede nang bumalik
ang bata sa paaralan
at/o pasilidad na nag-aalaga sa
bata.

Kung magka-sintomas,
mag-test muli sa
lalong madaling
panahon. Manatili sa
bahay sa loob ng
10 araw matapos
magka-sintomas. Iquarantine ang mga
close contact.#

Kung walang
sintomas,
pwedeng bumalik
ang bata sa
paaralan at/o
pasilidad na nagaalaga sa bata
matapos ang
Araw 14.#
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