VDH Algorithm para sa Pagsusuri ng mga
Manggagawang Walang Kaugnayan sa
Pangangalaga ng Kalusugan na May mga Sintomas
ng o Nalantad sa COVD-19

vdh.virginia.gov

ARAW-ARAW NA PAGSUSURI SA BAHAY O TRABAHO
May mga bagong sintomas ba ng COVID-19 ang manggagawa?*
OO
* Posibleng walang sintomas ang mga taong
may COVID-19. Kung magka-sintomas sila,
posibleng ang mga ito ay mula banayad
hanggang malala. Tingnan ang listahan ng mga
sintomas sa: www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/symptoms-testing/symptoms.html

HINDI

Ibukod mula sa iba.

Nagkaroon ba ang
manggagawa ng close
contact** sa nakalipas
na 14 na araw sa taong
may COVID-19?

Pauwiin.

**Ang close contact ay ang posibleng pagkaexpose sa taong may COVID-19. May ilang
eksepsiyon para sa mga estudyante sa K-12.
Matuto pa rito.

PAGSUSURI NG
HEALTHCARE
PROVIDER

♦

Ipagpatuloy ang mga
karaniwang gawain

HINDI

Manatili sa bahay o
pauwiin. I-quarantine nang
14 na araw matapos ang
huling pagka-expose.#

OO

Dapat makipag-ugnayan ang manggagawa sa isang healthcare
provider para sa pag-test at pangangalaga
Nagkaroon ba ang manggagawa ng close contact** sa nakalipas na 14 na araw sa taong may COVID-19?

Pag-test– Tingnan ang mga

OO

HINDI

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

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

VDH Testing website (General
at Healthcare Provider) para sa
inirerekomendang panahon ng
pag-test at iba pang detalye.
Negative sa COVID-19

PAGBALIK SA
TRABAHO^

Isaalang-alang ang ibang diagnosis. Sa
oras na mawala ang mga sintomas at
wala nang lagnat ang manggagawa sa
loob ng 24 na oras na walang iniinom na
gamot para sa lagnat, payagang bumalik
sa trabaho.

Positive na test sa
COVID-19

Ibukod sa bahay nang 10 araw
matapos magka-sintomas (o
petsa ng pag-positibo sa test).
I-quarantine ang mga close
contact.#

Negative sa COVID-19 o hindi pa
na-test

Mag-quarantine sa loob ng
14 na araw matapos maexpose# o bumukod sa loob
ng 10 araw matapos magkasintomas.

Kung hindi na-test o nasuri ng isang healthcare provider

#

May mga sintomas (may
close contact** man o wala)

Walang sintomas pero
may close contact**

10 araw na pananatili sa bahay. Bumalik kapag walang
lagnat sa loob ng 24 na oras
na walang iniinom na gamot
para sa lagnat. I-quarantine
ang mga close contact.#

14 na araw ng quarantine sa
bahay.# Kung walang sintomas,
bumalik matapos ang Araw 14.
Kung magka-sintomas,
kailangan ang 10 araw ng
pagbubukod at i-quarantine
ang mga close contact.#

Pagkatapos ng 10 araw na
pagbubukod, kung wala
nang sintomas at wala nnag
lagnat sa loob ng 24 na oras
na walang iniinom na gamot
na para sa lagnat, pwede nang
bumalik ang manggagawa sa
trabaho.

Kung magka-sintomas,
mag-test muli sa lalong
madaling panahon.
10 araw na pagbukod sa
bahay matapos magkasintomas. I-quarantine
ang mga close contact.#

Kung hindi magkasintomas, pwede nang
bumalik sa trabaho ang
manggagawa matapos
ang Araw 14.#

Ang mga taong na-expose sa COVID-19 ay dapat manatili sa bahay (quarantine) hanggang maging ligtas nang makisalamuha sa iba. May ilang eksepsiyon (hal., mga ganap na
nabakunahan o kakagaling lang). Sundin ang lokal na mga rekomendasyon, pati ang mula sa paaralan, daycare, o trabaho, dahil maaaring kinakailangan ang kumpletong 14
na araw na quarantine. Tingnan ang: vdh.virginia.gov/coronavirus/local-exposure para sa higit pang impormasyon.

^Sa pagkakataong may hinihinala o kumpirmadong outbreak sa trabaho, posibleng magkaroon ng mas
istriktong mga rekomendasyon sa pagbabalik sa trabaho.

11/12/2021

