
MASAMA ANG PAKIRAMDAM?
 
PAGKUMPARA NG MGA SINTOMAS NG MGA ALLERGY,  

KARANIWANG SIPON, MAKATING LALAMUNAN, 
TRANGKASO, AT COVID-19 

MGA PANA-
PANAHONG 
ALLERGY 

SIMULA 
NG MGA  

SINTOMAS

PAGBABAGONG  
NAKADEPENDE 

SA PANAHON 
M G A  S I N T O M A S  

Mabilis na 
Pagsimula 
ng mga 
Sintomas 

Nag-iiba depende sa 
allergen 

Karaniwan  Paminsan-minsan Bihira 

▸Baradong ilong o 
tumutulong sipon 
▸Namumula at 

namamagang mga mata 
▸Makating mata o ilong 
▸Pamamaga ng 

lalamunan o sore throat 

▸Humuhuning paghinga 
▸Pagkapagod 
▸Pangangapos ng hininga 

at ubo (posible para sa 
mga taong may hika) 

▸Lagnat 

SIPON 
Unti-unting 
Pagsimula 
ng mga 
Sintomas 

Pinakamadalas 
na nagaganap sa 
taglagas at taglamig, 
ngunit maaari ding 
sa buong taon 

▸Tumtulong sipon 
▸Bumabahing
▸Banayad na sakit ng ulo
▸Pamamaga ng 

lalamunan o sore throat
▸Pananakit ng mga 

kalamnan at kasu
kasuan 
▸Banayad na ubo 

▸Pagkapagod ▸Lagnat 

MAKATING  
LALAMUNAN 

Mabilis na
Pagsimula 
ng mga 
Sintomas 

Maaaring maganap 
sa buong taon nang 
may mas maraming 
kaso sa mga buwan 
ng taglamig 

▸Pamamaga ng 
lalamunan o sore throat 
▸Masakit na paglunok 
▸Lagnat 
▸Namamagang mga 

kulani o lymph node 

▸Pananakit ng ulo
▸Pantal
▸Pakiramdam na

naduruwal/pagsusuka 
(mas madalas sa mga 
bata) 
▸Mga pananakit ng 

katawan 

TRANGKASO 
Mabilis na
Pagsimula 
ng mga 
Sintomas 

Karamihan ay 
nagaganap sa 
buwan ng Oktubre 
hanggang Mayo 

▸Lagnat 
▸Ubong walang plema 
▸Pananakit ng ulo 
▸Pagkapagod 
▸Pananakit ng mga 

kalamnan at kasu-
kasuan (maaaring 
malubha) 

▸Tumtulong sipon 
▸Pamamaga ng 

lalamunan o sore throat 
▸Bumabahing 
▸Hindi maginhawang 

pakiramdam sa dibdib 

▸Pakiramdam
na naduruwal/
pagsusuka/ 
pagtatae 
(mas 
karaniwan  
sa mga bata) 

COVID-19 
(Ang ilang tao ay 
hindi kailanman 
nagkakaroon ng 
mga sintomas) 

Unti-unting
Pagsimula 
ng mga 
Sintomas

 Hindi pa alam ▸Lagnat 
▸Pangangatog 
▸Ubo 
▸Pagkawala ng panlasa o 

pang-amoy 
▸Mas malubhang 

pagkapagod 
▸Pananakit ng ulo 
▸Mga pananakit ng 

katawan 

▸Tumtulong sipon 
▸Pamamaga ng 

lalamunan o sore throat 
▸Pangangapos ng hininga 
▸Baradong ilong 
▸Pakiramdam na 

naduruwal/pagsusuka 
/pagtatae 

▸Multisystem 
Inflammatory
Syndrome
in Children
(MIS-C) o
Adults (MIS-A)

Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, makipag-ugnay sa iyong tagapagkaloob ng 
pangangalagang pangkalusugan para sa pagsusuri, paggamot, at posibleng pag-test. Tawagan ang 911 
at humingi ng agarang medikal na atensyon kung mayroon kang anumang medikal na emerhensya. 
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