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VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH   

FORM PARA SA ARAW-ARAW NA PAGSUBAYBAY SA TEST TO STAY 
Subaybayan ang iyong§  araw-araw na pakikibahagi sa  Test to Stay  gamit ang form na ito 

§maaaring gamitin ng mga magulang ang form na ito upang subaybayan ang pakikilahok ng kanilang anak sa Test to Stay  
Pangalan:_____________________________________________________________________ 
Ano ang araw kung kailan ka nahantad sa indibidwal na may COVID-19?  
Para sa isang patuloy na pagkakahantad, gamitin ang huling petsa ng pagkakahantad mula sa malapitang pagsalamuha sa taong may COVID-19 (Ika-0 na Araw) 
• IKA-0 NA ARAW – *Ang pag-test at pagsubaybay sa mga sintomas ay magsisimula sa araw na ito ng pagkahantad o sa lalong madaling panahon pagkatapos nito (ang ilang indibidwal ay 

maaaring hindi matukoy bilang malapitang nakasalamuha sa Ika-0 na Araw, kaya ang pag-test at pagsubaybay ay magsisimula sa lalong madaling panahon matapos matukoy sila). 
• IKA-0 NA ARAW – Kailangan mong magkaroon ng negatibong resulta ng test matapos ang huling pagkakahantad mula sa malapitang pagsalamuha sa indibidwal na  may COVID-19 at bago 

ang pagbabalik sa paaralan o child care. 
• IKA-5 ARAW – Kailangan mong magkaroon ng negatibong resulta ng test sa o makalipas ang Ika-5 Araw. Kung ang Ika-5 Araw ay pumapatak sa weekend o holiday, kailangan mong magpa-test 

sa umaga ng o gabi bago ang susunod na araw ng iyong pagpunta sa paaralan o child care.  

**Kung sa anumang oras, ikaw ay nagpositibo sa COVID-19, nagkaroon ng mga sintomas, o hindi makakapagsuot ng mask, ikaw ay kailangang manatili sa bahay 
at huwag pumunta sa paaralan o child care. Mangyaring makipag-ugnayan sa point of contact ng iyong paaralan o pasilidad para sa pangangalaga ng bata (child care) para sa Test to Stay. 

** Ang eMed proctored BinaxNOW COVID-19 Ag Card Home Test Kit ay nangangailangan ng paggamit ng eMed testing website at telehealth proctoring service, 
na sa kasalukuyan ay available sa wikang Ingles at Espanyol. Kung kailangan mo ng tulong sa wika, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong paaralan o pasilidad sa 

pangangalaga ng bata (child care). 

IKA-0 NA ARAW* IKA-1 ARAW IKA-2 ARAW IKA-3 ARAW IKA-4 NA ARAW IKA-5 ARAW IKA-6 NA ARAW IKA-7 ARAW IKA-8 ARAW IKA-9 NA ARAW IKA-10 ARAW 

Ang Resulta ba ng Iyong 
Rapid Test Ngayong 
Araw ay Positibo o 
Negatibo? 

NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS NEG POS 

Mayroon ka bang 
anumang mga 
sintomas? (Oo or Wala) 

OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI 

Kung oo, mangyaring 
ilista ang lahat ng mga 
sintomas na nauugnay 
sa COVID. 

Makakapagsuot ka ba 
ng mask ngayong araw? 

OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI OO HINDI 

Ang mga sintomas ay maaaring maging katamtaman hanggang malala at madalas na lumitaw 2-14 na araw makalipas ang pagkakahantad. Maaari mong gamitin ang CDC 
Symptoms Self-Checker upang suriin ang iyong mga sintomas, tulad ng: 
→  Lagnat o pangangatog 
→  Ubo 
→  Pangangapos ng hininga 

→  Hirap sa paghinga 
→  Labis na kapaguran 
→  Pananakit ng kalamnan o katawan 

→  Pananakit ng ulo 
→  Bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy 
→  Namamagang lalamunan 

→  Baradong ilong o tumutulong sipon 
→  Pakiramdam na naduruwal o pagsusuka 
→  Pagtatae 

Bumisita sa vaccinate.virginia.gov upang makahanap ng booster location na malapit sa iyo, o tumawag sa 877-829-4682 para sa higit pang 
impormasyon. Para sa pinakabagong mga patnubay mula sa CDC tungkol sa mga booster at pagiging karapat-dapat, bumisita sa CDC.gov. 

https://vaccinate.virginia.gov
http://CDC.gov
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