Algorithm ng VDH para sa Pagsusuri sa
Batang may COVID-19
Mga Sintomas o Exposure
e

[Para lang sa pagsusuri ang algorithm na ito, at hindi dapat gamitin para sa pag-test
para sa screening]]

May sakit ba ang anak mo na may
(mga) sintomas ng COVID-19*?

PARA SA MGA MAGULANG
AT TAGABANTAY
Y

HI
HINDI

Nagkaroon ba ang bata
an
ng
close contact** sa nakalipas na
14 na araw sa taong
ao may
COVID-19?
VI

OO
Mga sintomas na bago o hindi
pangkaraniwan para sa bata
a

*Kabilang sa mga sintomas ng
COVID-19 ang lagnat (≥100.4°F) o
panginginig, kapaguran (mas pagod
kaysa sa karaniwan), pananakit ng
ng ulo, pananakit ng kalamnan, ubo,
pagkabara ng ilong o tumutulong
sipon, biglaang pagkawala ng panlasa o
pang-amoy, pamamaga ng lalamunan,
hirap huminga, sakit ng tiyan, pagtatae,
pagduduwal o pagsusuka, biglaang
pagkawala ng ganang kumain.

Panatilihin sa bahay ang
bata. Tumawag sa iyong
healthcare provider..
Ipaalam sa paaralan.
al

PARA SA MGA
PAARALAN AT
PASILIDAD NA NAGAALAGA SA BATA

Mga sintomas na pangkaraniwan para
sa bata (hal., allergy, migraine, hika)
o bunsod ng natukoy nang sakit (hal.,
impeksyon sa tainga, strep throat)

HI
HINDI

May (mga) sintomas ba ang bata ng COVID-19*
sa paaralan/pasilidad na nag-aalaga sa bata??

HI
HINDI

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

OO
Ibang paliwanag para sa mga
sintomas (hal., pabalik-balik na
sakit o natukoyy nang sakit)

Ibukod mula sa iba. Pauwiin.
Kung walang pagsusuri
ng doktor, tingnan ang
seksyong Return sa ibaba.

OO

Ipadala sa
Paaralan at/o
Pasilidad na
Nag-aalaga sa
Bata
a

Humanap ng paggamot sa karaniwang
paraan. Kung may lagnat, manatili sa bahay sa loob hanggang sa 24 na oras nang
walang lagnat nang walang iniinom na
gamot para sa lagnat..

Mga sintomas na bago o hindi
pangkaraniwan para sa bata

**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.
-1

vdh.virginia.gov

HI
HINDI

OO

May lagnatt
Ipagpatuloy
ang mga Karaniwang Gawain

HI
HINDI

OO
Pauwiin at manatili sa bahay sa loob
hanggang sa 24 na oras nang walang
lagnat nang walang iniinom gamot
para sa lagnat..

PARA SA MGA
HEALTHCARE PROVIDER

Klinikal na Pagsusuri para sa mga Bata na may Sintomas ng COVID-19*

(www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html)

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

HINDI

⧫ Pag-test

–
Sumangguni sa CDC
testing website para sa
inirerekomendang
panahon ng pag-test at
iba pang detalye.

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

Isaalang-alang ang ibang diagnosis. Kapag
bumuti ang mga sintomas at ang bata ay
wala nang lagnat ng 24 na oras man
lang nang walang gamot na pampababa
sa lagnat, pahintulutan ang pagbabalik
sa paaralan/pag-aalaga sa bata.

PAGBALIK SA
PAARALAN AT
PASILIDAD NA NAGAALAGA SA BATA

OO

Negative
sa COVID19

Kapag walang test o klinikal na pagsusuring ginawa.

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

#Manatili sa bahay hanggang maging ligtas na makisalamuha sa
ibang tao. Ang mga may sintomas at up to date sa mfa bakuna sa
COVID-19 o gumaling mula sa COVID-19 sa nakaraang 90 araw ay
hindi kailangang mag-quarantine makalipas ang exposure. Ang
mga estudyanteng nasa edad na 12-17 taong gulang na
nakumpleto ang kanilang pangunahing series pero hindi pa naboost ay hindi up to date sa kanilang mga bakuna, pero maaaring
hindi mag-quarantine. Ang lahat ng mga exposure sa close
contact ay dapat magsuot ng mask ng 10 araw, subaybayan para
sa sintomas, at sundin ang ibang payo.
§ Kung kayang sumunod sa mahigpit na paggamit ng mask ng
Araw 6-10. Sa mga hindi magagawa ito (kabilang ang mga bata
na wala pang 2 taong gulang) ay dapat mag-extend hanggang
10 araw sa bahay.

Ibukod sa bahay ng
5 araw.
Bumalik sa Araw 6
kung bumuti ang
sintomas at walang
lagnat ng 24 na
oras nang walang
gamot na
pampababa sa
lagnat.§ Dapat
mag-quarantine
ang mga close
contact.#

Walang sintomas pero
may close contact**

Lumahok sa Test to Stay
o mag-quarantine sa
bahay ng 5 araw.# Kung
nagka-quarantine at
hindi magkaroon ng
sintomas, bumalik sa
Araw 6.§ Kung
magkaroon ng sintomas,
ibukod ng 5 araw at iquarantine ang mga close
contact.#§

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

Negative sa
COVID-19

Positive na test
o diagnosis sa
COVID-19

Ibukod sa bahay ng 5 araw,
bilanging ang petsa ng pagsisimula
ng sintomas (o petsa ng positive na
test kung walang sintomas) bilang
Araw 0.§ Dapat mag-quarantine ang
mga close contact.#

Matapos ang 5 araw
na pagbubukod,
kung walang lagnat
sa loob ng 24 na
oras at mawala ang
sintomas, pwede
nang bumalik ang
bata sa
paaralan/pasilidad
na nag-aalaga sa
bata sa Araw 6.§

Kung walang sintomas, lumahok sa Test
to Stay o mag-quarantine ng 5 araw
makalipas ang huling exposure (Araw
0).#§ Kung may sintomas, ibukod ng 5
araw makalipas ang pagkakaroon ng
sintomas (Araw 0).§

Kung magkasintomas, mag-test
muli sa lalong
madaling panahon.
Ibukod sa bahay ng
5 araw matapos
ang pagkakaroon
ng sintomas (Araw
0).§ Dapat magquarantine ang
mga close contact.#

Kung nagkaquarantine at
hindi nagkaroon
ng sintomas,
pwedeng bumalik
ang bata sa
paaralan at/o
pasilidad na nagaalaga sa bata
matapos ang
Araw 6.§
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