
Mangyaring Tandaan: Ang mga FAQ ay isang subset ng mga mahahanap na FAQ na pinanatili sa 
https://www.vdh.virginia.gov/covid-19-faq/, at kumakatawan sa mga pinakamadalas na itinatanong. 
Ang mga Sinaling FAQ ay ina-update kada  2 hanggang 3 buwan, ngunit ang mga mahahanap na FAQs 
tungkol sa pagbabakuna ay ina-update bawat buwan.  

 Huling na-update ang mga FAQ noong 1/25/23 

1. Saan ako makakakuha ng pagbabakuna laban sa COVID-19?   

Sa paghahanap ng appointment para sa pagbabakuna laban COVID-19, bumisita sa 
vaccinate.virginia.gov, tumawag sa 877-VAX-IN-VA (877-829-4682), o i-text ang inyong zip code 
sa GETVAX (438829) para sa Ingles o VACUNA (822862) para sa Espanyol. Lahat ng batang edad 
6 taong gulang pataas ay kwalipikadong makatanggap ng libreng bakuna laban sa COVID-19.  

Sa vaccinate.virginia.gov, maa-access mo ang feature na “Hanapin ayon sa Lokasyon” na 
nagpapahintulot sa iyong ilagay ang address ng kalye kung saan ka karaniwang nakatira. 
 Pagkatapos ay bibigyan ka ng mga opsyon para sa paggawa ng appointment. 
 Nag-aalok ang karamihan sa mga klinika ng serbisyong walk-in bilang karagdagan sa mga naka-
iskedyul na appointment.  
 

2. Kailan ako dapat makakuha ng booster na mga dosis ng bakuna?  

Ang lahat ng taong 5 taong gulang pataas ay karapat-dapat na makatanggap ng updated na 
(bivalent) booster nang hindi bababa sa dalawang (2) buwan pagkatapos makumpleto ang 
pangunahing serye o pagkatapos matanggap ang kanilang huling monovalent booster na dosis.   
Mayroon ding mga bivalent na bakuna para sa mga karapat-dapat na batang edad 6 na buwan 
hanggang 5 taong gulang.   
Hinihikayat ang mga pasyente na makipag-usap sa kanilang tagapagkaloob ng pangangalagang 
pangkalusugan tungkol sa kanilang mga opsyon, lalo na iyong mga 60 taong gulang pataas. 
Ang mga indibidwal na may katamtaman o malubhang problema sa immune system 
(immunocompromised) ay kailangan din ng karagdagang dosis ng bakuna na bahagi ng 
pangunahing serye ng mga bakuna, na susundan ng updated na booster na dosis sa lalong 
madaling panahong nararapat.  
 
Para sa karagdagang impormasyon sa paksang ito, bisitahin ang aming Mga FAQ o bisitahin ang 
CDC site. 

3. Ano-ano ang mga karaniwang side effect ng bakuna laban sa COVID-19?  

Normal ang mga side effect (at inaasahan) na palatandaan na gumagawa ng proteksiyon ang 
iyong katawan laban sa COVID-19. 
 Hindi lahat ay makakaramdam ng side effects.  

Ang (mga) karaniwang side effects ay:  
● Kirot sa braso sa bahaging tinurukan 
● Pagkapagod 
● Pananakit ng ulo o iba pang pananakit ng katawan, o 
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● Panginginig o lagnat sa loob ng ilang araw 
 

Maaaring makagambala ang ilan sa mga side effect na ito sa kakayahan mo na gumawa ng mga 
pang-araw-araw na aktibidad. 
 Pero dapat mawala ang mga ito sa loob ng ilang araw. 

Kung mayroon kang patuloy na pananakit sa bahaging tinurukan o iba pang pananakit, makipag-
usap sa iyong doktor tungkol sa pag-inom ng over-the-counter na gamot. 
 Maaaring kasama rito ang ibuprofen o acetaminophen. 

Puwede mong iulat ang mga side effect o masasamang kaganapan sa v-safe o VAERS.  
 

Para sa karagdagang impormasyon sa paksang ito, bisitahin ang aming FAQs.  

4. Saan ako pwedeng mag pa test para sa COVID-19?  

 Maaring available ang testing sa inyong lokal na departamento ng kalusugan, sa isang tanggapan ng 
pangangalagang pangkalusugan, sentro sa agarang pangangalaga, botika, o iba pang klinika sa 
pangangalagang pangkalusugan. Bisitahin ang website na Virginia COVID-19 Testing Sites. 
Mangyaring makipag-ugnayan sa partikular na lugar sa bakbabakuna para sa karagdagang 
impormasyon. 

Kung hindi ka makakapunta sa isang lokasyon para sa pag-test, maaari ninyong isaalang-alang ng 
iyong tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan na gumamit ng self-collection kit o 
isang self-test (kilala rin bilang home test o pang-test sa bahay). 
 Para sa higit na impormasyon sa pag-test ng sarili, bisitahin ang CDC website Self-Testing. Para 
sa mga senior (pasyente ng Medicare), maaaring ipadala sa koreo ang mga test kit na pambahay 
nang libre. Para sa iba, ang ilan sa mga maaaring test site sa Virginia ay nag-aalok ng libre o mas 
murang pag-test. 

Habang ang VDH ay tumatanggap ng parehong positibo at negatibo na resulta sa pagsusuri ng 
COVID-19 galing sa mga pribadong laboratoryo, ang pinakamainam na paraan para malaman mo 
ang resulta ay ang pagtawag sa iyong tagapagkaloob ng pangangalang pangkalusugan o sa ibang 
tao na nag-aayos o nangongolekta ng test specimen. 

5. Ano ang gagawin ko kung ako ay na-expose sa isang taong may COVID-19?  

● Ang pagsusuot ng mask sa loob ng 10 araw pagkatapos ma-expose ay maaaring 
makatulong para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 sa iba. 

○ Angg Day 0 ay ang araw ng iyong huling exposure sa isang taong may COVID-19. 
○ Ang Day 1 ay ang iyong unang buong araw pagkatapos ng iyong huling exposure. 

● Kung nais mo, magpa-test sa Day 6.  

○ Kung nagkaroon ka na ng COVID-19 sa loob ng huling 90 araw, tingnan ang mga 
partikular na rekomendasyon para sa pag-test. 

○ Maraming lokasyon para ma-test para sa COVID-19 sa Virginia at ang ilan sa mga 
ito ay nag-aalok ng libreng pag-test.  
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● Pagtuloy na magsuot ng mask kapag kahalubilo ang ibang tao sa loob ng bahay o sa loob 
ng pampublikong lugar hanggang day 10 

● Tingnan kung may mga sintomas ng COVID-19 

May karagdagang gabay sa website ng VDH.  

6. Ano ang gagawin ko pagkatapos mag positibo sa COVID-19?  

Bakunado man o hindi, kailangan mong ipaalam sa mga kakilala mo at subaybayan ang iyong 
mga sintomas.  

Day 0-5: Manatili sa bahay nang di bababa sa 5 araw. Day 0 ang araw na nagsimula ang sintomas 
o ang araw na na-test ka kung wala kang sintomas. Day 1 ang buong araw kinabukasan. Magsuot 
ng maayos at masikip na mask pag ikaw ay nasa paligid ng mga kasama mo sa bahay. Kung hindi 
mo kaya na magpa-test, ipagpatuloy ang pagsunod sa mga hakbang sa pag-isolate. 

Sa Day 6 o sa susunod: Sa sandaling wala ka nang lagnat nang 24 na oras nang hindi umiinom ng 
gamot na pampababa ng lagnat at kung bumuti ang iba pang mga sintomas, maaari ka nang 
lumabas ng bahay.* Gayunpaman, kailangan mo pa ring magsuot ng mask kapag may ibang tao 
sa paligid. (Tingnan ang nasa ibaba) 

*Kung mayroon ka pa ring lagnat o hindi bumuti ang iyong mga sintomas, magpatuloy na 
manatili sa bahay. Maaaring patuloy na walang panlasa at pang-amoy nang ilang linggo or 
buwan at hindi mo dapat ipagpaliban ang pagtapos ng isolation. 

Day 0-10: Magsuot ng maayos at mahigpit na mask kung may mga tao sa paligid mo sa bahay at 
pambulikong lugar. Wag kang bumisita sa mga taong immunocompromised, mga matatanda or 
tinatawag na mataas ang panganib na magkaroon ng malubhang sakit, o nakatira sa mga lugar 
na mataas ang panganib. 

● Kung hindi ka makapagsuot ng mask habang kasama nang ibang tao, mag-isolate (manatili 
sa bahay) sa loob ng 10 araw.  

● Wag kang bumyahe sa loob ng 10 araw pagkatapos nang unang araw ng (mga) sintomas. 

● Wag kang pumunta sa mga lugar na hindi ka makapagsusuot ng mask, tulad ng restaurant 
o gym. 

● Wag kang kumain sa paligid ng mga kasama mo sa bahay o sa trabaho hanggang sa ika-10 
araw ng iyong sintomas. 

Banayad na sintomas ay maaring pangalaga sa bahay at sabayan ng pag inom ng mga over the 
counter (OTC) na mga gamot. Sabihan ang iyong tagapagbigay ng pangangalang pangkalusugan 
pagkatapos mag-positibo kung ang iyong sintomas ay lumalala o ito ay maaring magpatuloy sa 
mas-malala na sakit (kahit pa banayad na sakit lang ito sa umpisa).  

Ang gabay na ito ay para sa mga miyembro ng pangkalahatang publiko at maaaring ipatupad sa 
K-12 na mga paaralan, mga kolehiyo, mga unibersidad, at lugar ng trabaho. Hindi ito 
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ipinatutupad sa mga pasilidad ng pangangalang pangkalusugan o mataas na panganib na mga 
lugar kung saan sama-sama ang mga tao. Makikita ang karagdagang gabay sa website ng VDH.  

7. Saan ako makakahanap ng gabay sa pagbiyahe sa panahon ngayon?  
Makikita ang gabay para sa parehong pagbiyahe sa loob ng bansa at sa ibang bansa sa seksyon 
ng mga FAQ ng mga biyahero ng VDH  at sa page ng Pagbiyahe ng CDC. 
 
Makakakita ka rin ng patnubay para sa pagbiyahe sa cruise ship sa COVID-19 at Cruise Ship 
Travelng CDC. 
Para sa pinakabagong impormasyon sa mga travel advisory, mangyaring bisitahin ang website ng 
U.S. Department of State. 
 

8. Paano ko malalaman ang mga impormasyon tungkol sa kaso ng COVID-19 at bilang ng mga 
bakunado? 

Pwede mong tingnan ang mga datos ng mga kaso ng COVID-19 sa Virginia. Mayroong limang 
dashboard para makita ang datos tungkol sa  mga kaso ng COVID-19 : Buod, Mga Kaso, 
Demograpiko, Mga Paglaganap, at VHHA Hospital Census Data.   
 

Maaari mong tingnan ang datos ng bakuna laban sa COVID-19 sa Virginia. Mayroong dalawang 
dashboard upang makita ang datos sa mga bakuna laban sa COVID-19: Buod at Demograpiko.  

Ang mga Antas ng COVID-19 sa Komunidad ng CDC ay makakatulong para gabayan ang mga tao 
at mga komunidad para maiwasan ang COVID-19. 

9. May mga gamot bang magagamit para sa COVID-19?   

Ang mga taong may banayad na COVID-19 na sakit ay dapat na manatili sa bahay, magpahinga, 
uminom ng maraming tubig, at uminom ng mga over-the-counter (OTC) na gamot para mapawi 
ang mga sintomas na nararamdaman. Ipagpatuloy mong pakiramdaman ang iyong mga sintomas 
at tumawag sa iyong tagapagkaloob ng pangangalang pangkalusugan kung ang mga sintomas 
mo ay lumala o ikaw ay nag-aalala.  Siguraduhin na lumayo sa ibang tao (mag-isolate) sa bahay 
para maiwasan ang pagkalat ng sakit. 

Para sa nakakarami na mayroong banayad na sakit, maaaring ito lang ang mga pag-iingat na 
kailangan. Ang mga mas matatanda (>65 taong gulang) o iyong may mga medikal na kondisyon o 
kapansanan na naglalagay sa kanila sa mataas na panganib na magkaroon ng malubhang COVID-
19 ay dapat makipag-ugnay sa kanilang tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan sa 
sandaling magsimula ang mga sintomas. Maaaring magrekumenda ng paggamot ang mga 
tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan gamit ang monoclonal antibody o antiviral 
tulad ng Paxlovid para sa banayad na pagkakasakit sa isang tao na itinuturing na mataas ang 
panganib na lumala ang COVID-19. 
 

Ang mga taong may mas malubhang sakit ay dapat tumawag sa kanilang tagapagkaloob ng 
pangangalagang pangkalusugan at mag follow-up ng inirerekumendang paggamot at pag-alaga 
sa sarili.  
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Sumangguni sa doktor o ibang uri ng tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan para sa 
karagdagang rekomandasyon sa paggamot sa sakit. Ang karagdagang impormasyon ay makikita 
sa webpage na Mga Paggamot at Gamot para sa COVID-19 ng CDC at sa website na “Available 
ang mga paggamot para sa COVID-19” website.  
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