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Mga COVID-19 Antigen Test  – Ano ang ibig sabihin ng mga resulta ko? 

Pangkalahatang Impormasyon 
→ Maraming antigen test ang available nang walang reseta. 
→ Ang mga test ay naghahanap ng mga partikular na bahagi ng virus. Kung matukoy ang mga ito, positibo ito. Kung hindi, 

negatibo ang test. 
→ Ang mga antigen test ay karaniwang nangangailangan ng pag-swab sa loob ng iyong ilong. 
→ Ang CDC ay may online na Coronavirus Checker tool na tutulong para gabayan ka. 
→ Tingnan ang talahanayan sa ibaba para sa mga partikular na sitwasyon tungkol sa mga antigen test ng COVID-19 at ano 

ang ibig nilang sabihin. 

Sitwasyon 

Mayroon ka 
bang mga 

sintomas ng 
COVID-19? 

Ano ang 
resulta ng 
test mo? 

Ano ang ibig 
sabihin ng mga 

resulta mo? 
Ano ang kailangan mong gawin? Mga karagdagang 

tala 

May mga sintomas ka 
ng COVID-19 Oo Positibo 

May COVID-19 ka 
at malamang ay 
nakakahawa 

Dapat kang mag-isolate (manatili 
sa bahay) nang 5 araw  matapos 
magsimula ang mga sintomas mo. 
Magsuot ng mask hanggang Ika-10 
Araw. Huwag bumiyahe. Tingnan 
ang patnubay sa pag-isolate ng CDC 
para sa higit pang mga detalye. 

Tingnan ang 
Patnubay ng VDH  
para sa higit pang 
mga detalye tungkol 
sa pag-isolate. 

May mga sintomas ka 
ng COVID-19 Oo Negatibo 

Posibleng mayroon 
kang COVID-19, 
pero malamang ay 
kailangan mo ng 
isa pang klase ng 
test 

Inirerekomenda ang PCR test. 
Kapag positibo ang PCR test, 
kailangan mong mag-isolate. 

Inirerekomenda na 
makipag-usap ka sa 
iyong tagapagkaloob 
ng pangangalagang 
pangkalusugan 
tungkol sa 
sitwasyong ito. 

Nagkaroon ka ng 
malapitang kontak 
sa taong alam o 
pinaghihinalaan mong 
may COVID-19. 

Hindi Positibo 
May COVID-19 ka 
at  malamang ay 
nakakahawa 

Dapat kang mag-isolate (manatili 
sa bahay) nang 5 araw  matapos 
magsimula ang mga sintomas mo. 
Magsuot ng mask hanggang Ika-10 
Araw. Huwag bumiyahe. Tingnan 
ang patnubay sa pag-isolate ng CDC 
para sa higit pang mga detalye. 

Tingnan ang 
Patnubay ng VDH 
para sa higit pang 
mga detalye tungkol 
sa pag-isolate. 

Nagkaroon ka ng 
malapitang kontak 
sa taong alam o 
pinaghihinalaan mong 
may COVID-19 

Hindi Negatibo 

Wala kang 
COVID-19 sa 
ngayon, pero 
nalantad ka sa 
isang taong may 
COVID-19. 

Agad magsuot ng mask kapag 
nalaman mo na nalantad ka sa taong 
may COVID-19. Magpatuloy na suotin 
ito nang kahit man lang 10 buong 
araw. Magpa-test sa Ika-6 na Araw. 
Tingnan kung magkakaroon ng mga 
sintomas. Kapag nagkaroon ka ng 
mga sintomas, tingnan muna ang 
unang hanay sa talahanayang ito. 
Tingnan ang Patnubay ng CDC para 
sa higit pang mga detalye. 

Tingnan ang 
Patnubay ng VDH 
para sa higit pang 
mga detalye tungkol 
sa pag-quarantine. 

Mayroon kang 
positibong COVID-19 
na test, pero hindi 
naging malapitang 
kontak ng taong kilala 
o pinaghihinalaang 
may COVID-19. 

Hindi Positibo 

Posibleng mayroon 
kang COVID-19, 
pero malamang ay 
kailangan mo ng 
isa pang klase ng 
test 

Inirerekomenda ang PCR test. Kapag 
positibo ang PCR test, kailangan 
mong mag-isolate. Kung negatibo 
ang PCR test, wala kang COVID-19. 

Inirerekomenda na 
makipag-usap ka sa 
iyong tagapagkaloob 
ng pangangalagang 
pangkalusugan 
tungkol sa 
sitwasyong ito. 

Hindi ka nagkaroon 
ng malapitangkontak 
sa taong kilala o 
pinaghihinalaang may 
COVID-19. 

Hindi Negatibo 
Wala kang 
COVID-19. 

Kung HINDI ka updated sa mga 
bakuna laban sa COVID-19 dapat 
kang magpabakuna at magpaturok 
ng booster kapag karapat-dapat 
ka. Patuloy na isagawa ang mga 
pamamaraan ng pag-iwas sa 
COVID-19 at sundin ang patnubay ng 
CDC. 

Tingnan ang 
Mga Community 
Vaccination Center 
ng VDH. 

May tanong ka ba tungkol sa COVID-19? 
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