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Kung ikaw ay kumpirmado o pinaghihinalaang may COVID-19, dapat kang mag-
isolate (manatili sa bahay at malayo sa iba)

• Naaangkop ito kapag nagpositibo ka sa test sa COVID-19 – kahit na nabakunahan ka na at kahit na wala kang mga sintomas. 
Naaangkop din ito kapag mayroon kang mga sintomas at naghihintay ka ng test result o hindi makakapagpa-test.

• Manatili sa bahay nang di bababa sa 5 araw (Ika-0-Ika-5 Araw)
→ Kung mayroon kang mga sintomas, bilangin ang araw na lumitaw ang unang sintomas mo bilang Ika-0 na Araw
→ Kung wala kang sintomas, bilangin ang araw na nagpa-test ka bilang ika-0 na Araw

• Habang nag-a- isolation sa bahay: 
→ Subaybayan ang kalusugan mo at kontakin ang iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan kapag 

lumala ang iyong mga sintomas
→ Ibukod ang sarili mo mula sa ibang tao at mga alagang-hayop hangga't maaari
→ Magsuot ng a high-quality mask kung hindi ka pwedeng bumukod mula sa ibang tao
→ Manatili sa isang hiwalay na "sick room" at gumamit ng hiwalay na banyo, kung posible
→ Huwag pumunta sa mga pampublikong lugar o bumiyahe
→ Gumawa ng mga hakbang para mapabuti ang bentilasyon sa bahay, kung posible

Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, puwede mo nang itigil ang 
isolation (makakaalis sa bahay) pagkatapos ng Ika-5 Araw kung naganap ang mga 
bagay na ito:

• Hindi bababa sa 5 buong araw ang lumipas simula noong unang lumitaw ang mga sintomas, at
• Wala ka nang lagnat sa loob ng 24 na oras nang hindi umiinom ng gamot na pampababa ng lagnat, at 
• Bumuti na ang ibang mga sintomas mo

→ Tandaan na ang pagkawala ng panlasa o pang-amoy ay puwedeng magtagal nang ilang linggo o buwan at hindi nito 
dapat maantala ang pagtatapos ng isolation. 

Kung hindi ka nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19, maaari mong tapusin 
ang isolation (makakaalis sa bahay) pagkalipas ng Ika-5 Araw kung naganap ito:

• Hindi bababa sa 5 buong araw ang lumipas simula noong magpa-test ka

Kapag itinigil mo na ang isolation matapos ang Ika-5 Araw, dapat mo pa ring 
sundin ang mga hakbang na ito sa Pang-6–10 Araw:

• Magsuot ng high-quality mask kung may mga tao sa bahay at sa pampublikong lugar. Bisitahin ang website ng CDC para 
makita kung paano mo maaaring ihinto ang pagsusuot ng mask nang mas maaga.

• Huwag bumiyahe, umiwas sa mga tao na may mahinang immune system o mga nasa mataas na panganib na 
magkaroon ng malubhang COVID-19, umiwas sa mga lugar kung saan di ka makakapagsuot ng mask, at umiwas sa ibang 
tao kapag kumakain ka.

*Batay sa gabay ng CDC para sa Pag-isolate. Nalalapat ang gabay na ito ng VDH sa mga setting ng pangkalahatang 
komunidad, kabilang ang K-12 na mga paaralan, mga kolehiyo at unibersidad, at mga lugar ng trabaho. Ang mga 
pasilidad para sa pangangalaga ng bata ay maaaring ilapat ang gabay na ito para sa mga batang nasa edad na 2 
taong gulang pataas at mga kawani na kayang lagi at tama na magsuot ng mga mask na wasto ang sukat. Hindi ito 
naaangkop sa mga pasilidad ng pangangalagang pangkalusugan o mga mataas na panganib na lugar na kung saan 
magkakasama ang maraming tao (hal., mga pasilidad pang-koreksyonal at detensyon, mga kanlungan ng mga walang 
tirahan, o mga cruise ship). Ang mga taong may malubhang COVID-19 o mahihinang immune system ay posibleng 
kailanganing mag-isolate (manatili sa bahay) nang mas matagal sa 10 araw. Dapat silang makipag-usap sa kanilang 
tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung kailan ligtas nang makisalamuha sa iba.
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