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 Paalala tung ko l sa New  Coronavirus (COVID-19)  

Ano ang  new  coronavirus?  

Ito ay isang uri ng sakit sa baga na dulot ng bagong strain ng coronavirus (COVID-19) na sinasabing 

nagsimula sa W uhan, China noong nakaraang Disyembre. Kabilang sa sintomas nito ay ubo at lagnat 

at maari rin itong magdulot ng pneumonia. Ang sakit na ito ay sinasabi ring airborne at nakakahawa. 

Kung  kayo ay nakakaranas ng  m g a sum usunod na s intom as, ag ad na kum unsulta 

sa “Returnees and Contact Persons Consu ltation Center” 

 Lagnat o may temperatura na 37.5°C o hig it pa na tumagal ng  hig it sa apat na araw (hig it sa dalawang 

araw para sa mga nakatatanda o may mga malulubhang sakit) 

 Fatigue o mabilis na pagkaramdam ng pagod at hirap sa paghinga 

 Kung kayo ay pinaghihina laang may impeksyon ng  coronavirus ayon sa resulta ng konsultasyon, i-rerefer 

nam in kayo sa isang espesyalista. 

Listahan  ng  m g a Retu rnees and  Contact Persons Consu ltation  Center 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_ iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

Mahalag a na ang  bawa’t isa ay tum u long  upang  m ap ig il ang  pag lag anap ng  

im peksyon  

Kung  kayo ay may sintomas ng  ubo, lag nat atbp ., huwag  munang  pumasok sa paaralan o trabaho. 

Paano maiiw asan  ang  pag kalat ng  im peks iyon?  

 Maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay.  

 Gumam it ng disinfecting a lcohol at panatilihing malinis ang mga daliri. 

 Um iwas sa mga matataong lugar. 

 Panatiliin sa katamtaman na temperatura ang loob ng silid, at magpapasok ng sariwang hang in. 

 Siguraduhin na maayos ang pamumuhay at nakakakuha ng sapat na tulog . 

 Siguraduhin na balanse ang kinakaing pagkain at sapat ang tubig na iniinom . 

Iw asan  ang  pag lag anap  ng  im peksiyon  sa pam am ag itan  ng  “tam ang  pag -ubo” 

 Gumam it ng mask kung may ubo at sipon. 

 Takpan ang bibig  at ilong gam it ang tisiyu kapag umubo o bumahing . 

Impormasyon tungkol sa new coronavirus sa iba’t ibang  w ika (Easy Japanese at Ing les) 

http ://www.cla ir . or. jp/tabunka/porta l/info/contents/1 1 4 5 1 7 . php  
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Maghug as Tayo ng  Kam ay  

 

 
 
 

Pabu lain  ng  husto  ang  sabon  at hug asan  ang  kam ay tu lad  ng  p inapak ita sa ibaba. 

Bag o m ag hug as ng  kam ay 

 

Mg a lug ar na m adaling  m aiwan 

ang  m ga dum i sa kamay. 

◆Naputu lan  ba n inyo ng  m aik li ang  

inyong  m g a kuko?  

◆Natang g al na ba n inyo ang  inyong  

relo at mg a s ing sing ?  

 

◆Dulo ng  m ga daliri 

◆Pag itan ng  m g a daliri 

◆Palig id  ng  h in lalak i 

◆Pupu lsuhan 

◆Mga ku lubot sa balat ng  

kam ay 

 

(1) Sabun ing  mabuti at kuskusin  ng  husto ang  palad . (2) Kuskusin  at inuunat ang  balat sa likod  ng  kamay 

  

(3) Kuskusing  m abuti ang  m g a du lo ng  daliri at palig id ng  kuko. (4) Hug asan ang  pag itan  ng  m g a daliri. 

  

(5) Balu tin  ng  palad  ng  g am it ang  h in lalak i at 

pag ayat na hug asan . 

(6) Huw ag  kalim utan  na hug asan  ang  

pupu lsuhan . 

  

Ban lawan ang  m ga kam ay upang  matang gal ang  sabon at patuyu in  ito g am it ng  m alin is na tuwalya. 

 


