
 

KALIGTASAN SA PAARALAN 

SA PANAHON NG COVID-19 
 

MGA UPDATE SA PATNUBAY SA PAMPUBLIKONG 
KALUSUGAN PARA SA COVID-19 

 

Noong Marso 12, 2022, nagpalabas ang California 

Department of Public Health (CDPH) ng bagong update 

para sa Patnubay sa Pampublikong Kalusugan para sa 

COVID-19 para sa Mga K-12 na Paaralan sa California. 

Kabilang sa mga update ang mga pagbabago sa pagsusuot 

ng mask at mga rekomendasyon sa quarantine. Bilang 

karagdagan sa pangunahing patnubay, ang mga update ay 

ginawa din sa Group-Tracing na Pamamaraan sa Mga 

Mag-aaral na Nalantad sa COVID-19 sa K-12 setting. 

Ang patuloy na pananaliksik ay patuloy na nagbibigay ng 

higit na pag-unawa sa COVID-19. Ang pundasyong mga 

prinsipyo ng patnubay na ito ay patuloy na nakatuon sa 

pagpapanatili sa lahat ng mga K-12 na paaralang ligtas na 

bukas nang personal para sa lahat ng mga bata. Mula sa 

pagbabalik ng personal na pagtuturo, ang mga paaralan 

sa California ay nakayanan ang dalawang surge ng COVID-

19 at sumusulong, tinitingnan ang pangmatagalang 

paghadlang at pinagsamang responsibilidad para lumikha 

ng ligtas na personal na paaralan hanggang sa susunod na 

yugto ng mga pamamaraan sa mitigasyon. 

Para mamitiga ang paghawa sa paaralan, mahalagang 

magpatuloy sa pagpapatupad 

ng maramihang patong na 

pamamaraan. Kabilang dito, pero 

hindi limitado ang pagiging up-to-

date sa mga pagbabakuna sa 

COVID-19, pagsuot ng mask, 

pananatili sa bahay kapag may 

sakit, pagpapa-test kapag 

kailangan, at pag-optimize ng 

kalidad ng hangin sa loob ng mga 

pasilidad na paaralan. Patuloy na 

ipinapatupad ng CDPH 

ang mga rekomendasyon mula sa Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) at American 

Academy of Pediatrics (AAP). Magpapatuloy ang 

regular na pagrepaso ng CDPH sa Patnubay sa 

Pampublikong Kalusugan para sa COVID-19 para sa 

Mga K-12 na Paaralan. 

Ang mga mask ay mananatiling isa sa pinakamabisa 
at pinakasimpleng pangkaligtasang pamamaraan sa 
mitigasyon sa pagbabawas ng pagkakakahawa sa 
COVID-19. Mula Marso 12, ang paggamit ng mga 
mask ay lumipat mula sa kailangan papuntang 
mahigpit na nirerekomenda. Bago ang pagbabago, 
pinakita ni Dr. Mark Ghaly ang talahanayan sa ibaba 
na tumutukoy sa updated na patnubay sa pagsuot ng 
mask para sa California. Ang mga optimal na mask ay 
ang mga mataas ang kalidad, na mahusay ang fit at 
filtration. Ang mga kalidad na ito ay nagbibigay ng 
optimal na proteksiyon sa taong nagsusuot ng mask 
pati na ang optimal na kontrol sa pinagmulan na 
nagpoprotekta sa mga nakapaligid sa may suot. Sa 
ngayon para sa pinakamabuting proteksiyon, madiing 
nirerekomenda ng CDPH at Sacramento County 
Public Health (SCPH) ang patuloy na pagsuot ng mask 
sa loob sa mga setting ng paaralan para 
pinakamabuting protektahan ang mga mag-aaral at 
kawani. 

Ipatutupad ang mga update sa CDPH sa 
Abril 6: 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC
/ Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22- 
School-Year.aspx 
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CONTACT TRACING SA PANGKAT 

Noong Enero, ipinakilala ng CDPH ang konsepto ng contact 

tracing ng pangkat. Sa panahong iyon, ang mga paaralan ay 

hinikayat na pag-isipan ang istratehiyang ito sa quarantine. 

Sa pinakabagong bersiyon ng patnubay sa K-12, madiing 

hinihikayat ng CDPH ang mga paaralang simulan ang 

paglipat sa group-tracing na istratehiya. Hindi na 

nirerekomenda ng CDC ang universal na imbestigasyon ng 

kaso at contact tracing sa setting ng paaralan. 

Nirerekomenda ng organisasyon ang pagpapatupad ng 

angkop na mga pamamaraan sa mitigasyon pati na ang 

malawakang abiso sa potensiyal na pagkalantad sa COVID-

19. Kasama sa pangunahing tatlong bahagi ng tracing ng 

pangkat ang: 

• Pag-abiso sa mga mag-aaral na naglaan ng 

mahigit sa pinagsamang kabuuan ng 15 minuto 

(sa loob ng 24-oras na panahon) sa 

nakabahaging espasyo ng hangin sa loob (hal., 

silid-aralan) sa taong may COVID-19 sa kanilang 

panahon ng pagiging nakakahawa. 

• Ang mga nalantad na mag-aaral, anuman ang 

katayuan sa pagbabakuna para sa COVID-19, ay 

dapat magpa-test para sa COVID-19 gamit ang isa 

man lang na diyagnostikong pagsusuri na nakuha sa 

loob ng 3-5 araw makalipas ang huling pagkalantad, 

maliban kung nagkaroon sila ng COVID-19 sa loob ng 

nakaraang 90 araw. 

• Ang mga nalantad na mag-aaral ay maaaring 

patuloy na lumahok a lahat ng mga aspeto ng K-

12 na pag-aaral, kabilang ang sports at mga 

extracurricular activity, maliban kung nagkaroon 

sila ng mga sintomas o nasuring positibo para sa 

COVID-19. 

PANGALAWANG ROUND NG LIBRENG 
AT- HOME NA MGA COVID TEST KIT 

• Nararapat na ang bawat tahanan sa U.S. na mag-

order ng apat na karagdagang libreng at-home na 

mga COVID- 19 test, sa pamamagitan ng 

pangalawang round ng 

U.S. Department of Health and Human Services at ng 

U.S. Postal Service program. Direktang ipadadala ang 

mga test sa inyong address sa pamamagitan ng 

Postal Service. Ang mga Californian ay hinihikayat 

para mag-order ng mga test ngayon para mayroon 

sila nila kapag kailangan nila ang mga ito. Pumunta 

sa Website ng The Postal Service (USPS) para mag-

order. https://www.covid.gov/tests 

ANO ANG MAGKAKAIBANG 
KLASE NG MGA COVID-19 
TEST? 

PCR Test 

• Pinaka-sensitibong test na sa kasalukuyan ay 

magagamit. 

• Nasuri sa laboratoryo. 

• Mga resulta karaniwan sa 24-72 oras 
kaya mag-ingat na parang positibo ka 
hanggang matanggap mo ang mga 
resulta mo 

 
Mga Rapid Antigen Test 

• Nakakatulong na makakuha ng mga mas 
mabilis na resulta kapag masama ang 
pakiramdam o bilang pag-iingat bago 
ang mga salu-salo. 

• Mas hindi kasing sensitibo kaysa sa mga 
PCR test. Kapag nag-test ka sa loob ng 
unang dalawang araw ng impeksiyon 
kapag may mas mababa ang dami ng 
virus sa katawan mo, maaaring hindi 
matukoy ng test ang virus. Tinatawag 
itong “false negative”. Maaaring sabihin 
ng test mo na negatibo ka kung maaaring 
positibo ka. Kung patuloy kang may 
sintomas, pinakamainam na muling mag-
test. 

• Mga resulta nang kasing baba ng 15 minuto. 

• Magagawa sa bahay gamit ang para-sa-
bahay na testing kit 

 
Kung may mga sintomas kang lumalala—lalo na 
kung mas matanda ka o may sumasailalim na mga 
medikal na kundisyon at nasa peligro para sa 
malalang COVID-19—dapat kang kumonsulta sa 
tagapaglaan mo ng kalusugan anuman ang mga 
resulta ng pagsusuri. 

 

 

ANG MGA LIBRENG LOKASYON NG PAG-
TEST SA SAVRAMENTO COUNTY AY 
MAHAHANAP SA: 
https://www.saccounty.net/COVID- 
19/Pages/Symptom- 
Screening_MobileTestingSite.aspx Pahina 
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MULTISYSTEM INFLAMMATORY 
SYNDROME SA MGA BATA 
Ayon sa CDPH, ang mga bata at mga teen na mas bata sa 21 
ay maaaring magkaroon ng Multisystem Inflammatory 
Syndrome in Children (MIS-C), isang bihira pero malalang 
sakit, hanggang 8 linggo makalipas magkaroon ng COVID-
19. 
Kasama sa mga sintomas ng MIS-C ang patuloy na lagnat ay 
higit pa sa isa sa sumusunod: 

• Kirot sa tiyan (sikmura) 

• Pagsusuka 

• Pagtatae 

• Pagbubutlig sa balat 

• Mapupulang mata 

• Pagkahilo o pagkaliyo 

Maaaring kasama sa mga emerhensiyang senyales ng MIS-
C na kailangan ng agarang medikal na pag-aalaga ang: 

• Hirap sa paghinga 

• Kirot o pressure sa dibdib na hindi nawawala 

• Bagong kalituhan 

• Kawalan ng kakayahang magising o manatiling 
gising 

• Maputla, maabo, asula na kulay ng balat, mga 
labi, o patungan ng kuko (depende sa kulay ng 
balat) 

Ang mga batang may MIS-C ay magkakaroon ng 

pamamaga, o iritasyon, sa magkakaibang bahagi ng 

katawan ("mga organ system") hanggang walong linggo 

matapos mahawaan ng SARS-CoV-2. Ang pamamagang ito 

ay maaaring maganap kung ang bata ay nagkaroon o hindi 

nagkaroon ng mga sintomas ng COVID-19. Maaaring 

kasama sa mga organ system na maaaring maapektuhan ng 

MIS-C ang: puso, mga baga, bato, utak, balat, mga mata, 

at/omga gastrointestinal organ. Dahil dulot ito ng SARS-

CoV-2, ang MIS-C ay isang bagong kundisyon na unang 

naulat noong Abril ng 2020. Ang mga bata at mga teen ay 

maaaring makakuha ng MIS-C sa o makalipas magkaroon 

ng COVID-19, ang pinakamahusay na paraan para 

protektahan sila mula sa MIS-C ay magsagawa ng mga 

pang-araw-araw na pagkilos para mapigilan ang pagkalat 

ng COVID-19 sa inyong tahanan at komunidad. Kabilang 

dito ang pagbabakuna ng mga bata laban sa COVID-19. 

Alamin ang mga senyales ng MIS-C at matuto pa mula sa 

mga website ng MIS-C CDPH: 

Pahina ng MIS-C na Sakit, Pahina ng Data ng MIS-C, Huwag 
Kaligtaan 

ang Mga Senyales ng MIS-C Flyer, MIS-C Mga Madalas Itanong 

(FAQ), at Mga MIS-C na Komunikasyon 

MGA BAKUNA PARA SA 
KABATAANG NASA EDAD NA 5-17 

Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay ligtas, mabisa at 
libre. Madiing nirerekomenda na ang lahat ng taong nasa 
edad na 5 at mas matanda ay maging up-to-date sa 
kanilang COVID-19 na pagbabakuna. Kabilang dito ang 
pagkumpleto ng pangunahing serye at pagtanggap ng 
booster na dosis kapag nararapat. Ang pagbabakuna sa 
mga bata ay makakatulong na protektahan ang mga 
miyembro ng pamilya na nasa dagdag na peligro na 
magkasakit kung mahawa sila ng COVID-19, tulad ng mga 
matatandang miyembro ng pamilya o mga nasa 
katamtaman o malalang immunocompromised. Higit pa, 
makakatulong itong protektahan ang mga pinakabatang 
miyembro ng pamilya na hindi pa nararapat na 
mabakunahan para sa COVID-19. 
Ang pagbabakuna ay makakatulong na mapanatili ang mga 
bata sa paaralan at ligtas na makalahok sa mga aktibidad ng 
pangkat. Pinahintulutan ang Pfizer- BioNTech na bakuna 
para sa mga batang nasa edad na 5 – 15 at aprubado para 
sa mga teen na 16 

– 17. 

Ang dosis ng bakuna para sa COVID-19 ay iba-iba depende 
sa edad sa araw ng pagbabakuna. 

• Ang mga kabataan na nasa edad na 12 taong gulang 
at mas matanda ay makakatanggap ng parehong 
dosis sa mga adult 

• Ang mga batang nasa edad na 5 hanggang 11 ay 
makakatanggap ng kalahating dosis. 
o Ang bakunang Pfizer-BioNTech para sa mga bata 

ay naglalaman ng parehong aktibong mga 
sangkap tulad ng bakunang binibigay sa mga 
adult at kabataang 12+. 

• Ang pangalawang iniksiyon ng bakuna ay dapat 
ibigay tatlong linggo makalipas ang unang dosis. 

Batay sa data mula sa mga klinikal na trial, ang bakuna para 
sa COVID-19 ay napatunayang ligtas at mabisa para sa mga 
bata. Lahat ng mga bakuna ay patuloy na masigasig na 
sinusubaybayan. 

• Ang mga tao ay bihirang nakaranas ng mga malalang 
pangkalusugang epekto matapos ang pagbabakuna 
para sa COVID-19. Para matuto pa tungkol sa 
kaligtasan ng mga bakuna para sa COVID-19, pumunta 
sa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/safety/safety-of- vaccines.html 

• Ang mga bata ay maaaring makaranas ng mga side 
effect tulad ng kirot at pamamaga sa site ng iniksiyon, 
o masakit na ulo, pangangatog at lagnat. Ang mga 
sintomas na ito ay dapat mawala sa ilang araw.

Toolkit.  
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MGA APPOINTMENT PARA SA PAGBABAKUNA AT BOOSTER 
 

Ang mga indibiduwal na nasa edad na 12 at mas 
matanda na nakatanggap ng pangalwa nilang dosis ng 
bakunang Pfizer nang hindi bababa sa 5 buwan ang 
nakalipas, o 18 at mas matanda na nakatanggap ng 
pangalawang dosis ng bakunang Moderna nang limang 
buwan man lang ang nakaraan, o ng J&J na bakuna 
dalawang buwan ang nakalipas, ay dapat kumuha ng 
kanilang booster na dosis. Hindi pa nirerekomenda ang 
mga booster na dosis para sa mga batang nasa edad na 
5 – 11. 

 
Para gumawa ng appointment, pumunta sa 

MyTurn.ca.gov. Dito, ang sinumang nararapat para sa 

pagbabakuna sa California ay maaaring mag-iskedyul ng 

libreng mga appointment at makakakuha ng 

karagdagang impormasyon sa mga available na 

mapagkukunan. Kung gusto mong tingnan ang pop-up na 

Mga Lokasyon ng Klinika sa Pagbabakuna sa Sacramento 

County, pumunta sa 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina tion-

Clinic-Locations.aspx. Sa ngayon, ang il;ang mga lokasyon 

ay nagbibigay ng $25 o $50 na mga gift card (depende sa 

lokasyon) para sa mga indibiduwal na nakakatanggap ng 

kanlang 1st o 2nd na dosis. 

 

BAKIT KUKUHA NG 
PANGALAWANG BOOSTER NA 
DOSIS ANG ILANG MGA TAO? 

Noong Marso 29, 2022, in-update ng CDC ang patnubay 
sa booster na dosis para mapalawak ang pagiging 
nararapat ng ilang mga tao para kumuha ng 
pangalawang bakunang booster. Ang mga adult na nasa 
edad na 50 at mas matanda at ilang mga 
immunocompromised na indibiduwal ay nararapat na 
ngayong makakuha ng pangalawang Pfizer o Moderna 
booster na dosis 4 na buwan man lang makalipas ang 
una nilang booster (sila man ay nakatanggap ng Pfizer, 
Moderna, o Johnson & Johnson booster). 
Mga mas matandang adult—lalo na ang mga may 
sumasailalim na medikal na kundisyon—at mga taong 
may nakompromisong immune system ay nasa mas 
mataas na peligro ng malalang COVID-19, at kasama sa 
mga pinakamalamang na makinabang mula sa 
karagdagang proteksiyon ng pangalawang booster na 
iniksiyon. 

Ang paglabas ng Omicron variant at subvariant BA.2 
ay sumasalungguhit sa kahalagahan ng pagbabakuna, 
mga booster, at panghadlang na mga pagsusumikap 
para protektahan laban sa COVID-19. Ang mga bakuna 
para sa COVID-19 ay patuloy na napaka- 

bisa sa pagbawas sa peligro ng malalang sakit, pagkaka-ospital, at 
pagkamatay. Ang mga rekomendasyon ng CDC sa mga booster na 
dosis ay batay sa pinakabagong data, na nagpapakita na ang mga 
booster na dosis ay makabuluhang nagpapataas sa proteksiyon 
mula sa Omicron variant, na may layuning siguruhin na ang mga 
tao ay may optimal na proteksiyon laban sa COVID- 19 na 
impeksiyon, malalang pagkakasakit, at pagkamatay. 

 

KUNG KAILANGAN NATIN NG BOOSTER 
DOSE, NANGANGAHULUGAN BA ITO NA 
HINDI GUMAGANA ANG MGA BAKUNA? 

Mabuting gumagana ang mga bakuna para sa COVID-19 para 
mapigilan ang malalang pagkakasakit, pagkaka-ospital, at 
pagkamatay, pero ipinapakita ng pinakabagong data na ang mga 
booster na dosis ay makabuluhang nagpapataas sa proteksiyon 
laban sa Omicron variant. Ang mga pinakabagong 
rekomendasyon ng CDC sa mga booster na dosis ay 
nakakatulong sa pagsiguro na mas maraming mga tao sa buong 
U.S. ay mas mabuting protektado laban sa COVID-19. Ang 
pinakamahusay na paraan para maprotektahan ang sarili mo 
mula sa COVID-19 ay ang pagpapabakuna at pagpapa-boost 
kung nararapat—partikular para sa mga pangkat na nasa higit 
na peligro para sa malalang COVID-19, tulad ng mga mas 
matatandang tao at ang mga may sumasailalim na mga medikal 
na kundisyon. 

 

MAY MGA TANONG? 
Maaaring maabot ang Sacramento County COVID Hotline sa 
(916) 875-2400. May kawani ito ng Lunes-Biyernes sa pagitan 
ng 8am at 5pm. Kung walang available na boluntaryo, 
mangyaring mag-iwan ng mensahe at may taong tatawag sa 
iyo sa lalong madaling panahon. 

 
Kung mas nais mong mag-email, magpadala ng 
pangkalahatang mga tanong tungkol sa COVID-19 sa 
COVID19@saccounty.net 
Kung mayroon kang mga tanong na kaugnay ng bakuna para sa 
COVID-19, mag-email sa COVID19vaccine@saccounty.net 

Pumunta sa 

HealthyChildren.org sa 

American Academy of 

Pediatrics website para 

makakuha ng higit pang 

impormasyon para sa mga 

pamilya tungkol sa bakuna 

para sa COVID-19. 
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