
ALAM MO BA ANG TUNGKOL 
SA TEST TO STAY (TTS)?

Ang Test to Stay ay isang estratehiya kung saan ang mga malapitang kasalamuha ng mga indibidwal 
na may COVID-19 ay makakapasok sa paaralan o child care kung patuloy silang magnegatibo sa test 
pagkatapos malantad.

Ang TTS ay isang alternatibo sa pag-quarantine sa bahay upang mabawasan ang epekto ng  
paulit-ulit na mga pagliban sa paaralan o child care. 

Sa TTS, ang mga kalahok ay sumasailalim sa rapid COVID-19 test araw-araw sa loob ng 5 araw matapos 
ang pagkalantad. Ang mga test ay ginagamitan ng nasal swab at ito ay libre.

MAAARING KARAPAT-DAPAT ANG MGA GURO, KAWANI, AT MAG-AARAL PARA 
SA TTS KUNG SILA AY:

2 taong gulang 
pataas

Nakasalamuha 
nang malapitan ng 
isang taong may 
COVID-19

Walang anumang 
sintomas ng COVID-19 
(tinatawag ding 
asymptomatic)

Mayroong pirmadong 
form ng pahintulot  
na nasa file

Hindi napapanahon 
(up to date)* sa mga 
bakuna laban sa 
COVID-19

Nakakapagsuot ng 
mask maliban kung 
kumakain, umiinom, at 
natutulog

*Napapanahon ka sa iyong mga bakuna laban sa COVID-19 vaccines kung natanggap mo ang lahat ng 
dosis sa pangunahing serye at lahat ng booster na inirerekumenda para sa iyo, kung karapat-dapat.

ANG ISANG INDIBIDWAL AY HINDI KARAPAT-DAPAT NA LUMAHOK SA TTS KUNG:

• Mayroon silang sintomas ng COVID-19, nagpositibo sa COVID-19, o hindi makakapagsuot ng mask.
• Napapanahon ang mga bakuna nila laban sa COVID-19, o nagkaroon ng COVID-19 nitong nakaraang 

anim na buwan.
• Wala pang 2 taong gulang

** 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 

para sa pangangalaga ng bata (child care). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
http://www.emed.com/

	ALAM MO BA ANG TUNGKOL SA TEST TO STAY (TTS)?
	MAAARING KARAPAT-DAPAT ANG MGA GURO, KAWANI, AT MAG-AARAL PARA SA TTS KUNG SILA AY:
	ANG ISANG INDIBIDWAL AY HINDI KARAPAT-DAPAT NA LUMAHOK SA TTS KUNG:


