
Ang paglaban sa COVID-19 ay mahalaga para PIGILAN ANG PAGKALAT NITO. Ngayon na 
ang bakuna ay malapit ng makuha, importanteng tandaan na matagal pa bago makakuha 
ang lahat sa Virginia at sa U.S. ng bakuna. Ang ating nakagawian na ginagawa natin sa 
nakalipas na mga buwan ay ang susi pa rin para MANATILING MALUSOG.

Ano ang nasa 
COVID-19 toolbox 

Ang COVID-19  
ay isang  

napakaseryosong 
sakit para sa iba, 

kaya ang pag-iingat 
para MANATILING 

LIGTAS ay  
mahalaga.

Hindi ba Sapat ang Bakuna? 
Ang pagkuha ng bakuna sa COVID-19 ay hindi ibig sabihin na hindi ka na agad tatablan.  Ang bakuna ay maaaring 
gumugol ng ilang linggo para maging epektibo habang binubuo ng katawan ng tao ang antibodies. Kahit na  
nakakuha ka na ng bakuna, gawin pa rin ang mga paraan para protektahan ang iyong sarili at ang pamayanan. 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa bakuna ng COVID-19, bisitahin 

ang vdh.virginia.gov/covid-19-vaccine o tumawag sa 877-ASK-VDH3.

MAGSUOT NG MASK na natatakpan ang iyong ilong at bibig kung 
nasa paligid ka ng ibang tao. Pareho kayong napoprotektahan nito.

PANATILIHING MALAYO NG 6 FT mula sa ibang tao. 

•   Kung ang isang tao ay hindi mo kasama sa bahay, manatiling 
malayo ng 6 ft.

•   Ang ibang tao ay maaaring may virus at maikakalat ito sa iba, 
kahit na wala silang sakit. 

MAGHUGAS NG KAMAY sa buong araw. 

•   Gumamit ng sabon at tubig sa 20 segundo, lalo na kung halos 
nasa labas ng bahay. 

•  Kung walang sabon at tubig, gumamit ng sanitizer.  
•   Iwasang hawakan ang iyong mukha kung hindi ka pa nakapa-

ghugas ng kamay.

BANTAYAN ANG IYONG KALUSUGAN at mapagmatyag sa mga 
sintomas. 
•   Kung masama ang iyong pakiramdam, siguraduhing lumayo sa 

iba at tumawag sa isang propesyunal sa pangkalusugan.

KUMUHA NG BAKUNA SA COVID-19 kung mayroon na nito. 

Mga Paraan para Protektahan ang Iyong Sarili at ang Iba


