
 

Impormasyon sa Pagsusuri ng COVID-19 sa Santa Clara County 
 
 
 

Nai-update ng Marso 23, 2020  

(Tandaan: Maaaring magbabago ang impormasyon sa mabilis na pagbabago ng mga pangyayari.) 
 

Ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan (Public Health Department) ay malakas na sumusuporta 
sa pagpapalawak ng pagkakaroon ng pagsusuri para sa COVID- 19. Ang kasalukuyang kakulangan ng 
malawakang kapasidad ng pagsusuri sa buong bansa at sa lokal ay makabuluhang humahadlang sa 
aming kakayanan upang masubaybayan ang epidemya, at upang matutukan ang mga hakbang sa 
pagpapagaan, at ipaalam sa mga indibidwal ang kalagayan ng kanilang impeksyon. Sa kasamaang 
palad, ang mga lokal at pambansang mapagkukunan ng pagsusuri, ay hindi nagtala ng bilang 
hanggang sa aming inaasahan at hindi lahat ng may karamdaman ay maaaring masuri sa ngayon. 

 
Ang Sitwasyon ng Pagsusuri sa County ng Santa Clara 

 
Noong Pebrero 26, 2020, natanggap namin ang pagsang-ayon mula sa CDC upang maisagawa ang 
unang pagsusuri ng COVID-19 sa aming pampublikong laboratoryo ng kalusugan sa County ng Santa 
Clara. Ang tungkulin ng lokal na pampublikong laboratoryo ng kalusugan ay limitado: nagsisilbi ito na 
isang pinagdalubhasaan na kaalamang laboratoryo na nagsasagawa ng papasuri para sa mga 
naglalabasang mga  impeksyon tulad ng COVID-19 habang ang ibang mga sektor ng laboratoryo 
(komersyal at pang-akademiko) ay susunod sa linya ng pagsusuri ng mga bagong sakit. Halimbawa, sa 
simula ng epidemya ng West Nile Virus, ang mga pampublikong laboratoryo ng kalusugan lamang ang 
nakapagsuri para sa West Nile Virus, ngunit ang pagsusuri ng West Nile Virus ay madaliang naialok ng 
malawakan sa sektor ng komersyal. Sa Estados Unidos, hindi tulad sa ibang mga bansa, ang mataas na 
dami ng pagsusuri ay ginagawang tangi lamang ng mga komersyal na laboratoryo sa pribadong sektor. 

 
Ang laboratoryo ng pampublikong kalusugan ng County ay may kakayahang makagawa ng hanggang 
100 na mga pagsusuri sa bawat araw. Natatanggap namin ang lahat ng aming mga kagamitang 
pagsusuri (testing kits) mula sa CDC. Ang bilang ng mga pasyente na maaari naming masuri ay mas 
mababa kaysa sa bilang ng mga kagamitang pagsusuri. Ito ay sa dahilang ang ibang pagsusuri ay 
ginagamit bilang kontrol at maraming mga samples ang maaaring ibigay sa bawat pasyente upang 
matiyak ang mga wastong resulta. Ang aming lokal na laboratoryo sa pampublikong kalusugan, tulad 
ng lahat ng iba pang mga laboratoryo sa pampublikong kalusugan, ay gumaganap bilang isang 
pangdalubhasaang kaalamang laboratoryo at bilang isang tulay na laboratoryo para maisagawa ang 
pagsusuri habang susunod sa linya ang iba pang mga sektor ng laboratoryo. Ang laboratory ay hindi 
nakaayos, ayon sa pisikal at kung hindi man, upang magtala ng pagsusuri sa daming bilang ng 
komersyal. Bilang resulta, ang kasalukuyang pokus ng pagsusuri sa laboratoryo ng pampublikong 
kalusugan ay upang matiyak na masuri ang mga pasyente sa ospital, pati na rin ang mga taong nakatira 
o nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib tulad ng mga pasilidad ng pangangalagang 
pangmatagalan, mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, at mga unang tumutugon, 
habang naghihintay tayo sa pagdating ng maramihang bilang ng pagsusuri na darating sa linya sa 
pamamagitan ng mga komersyal na lab. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Pagsusuri Na Nagaganap sa Labas ng Laboratoryo ng Pampublikong Kalusugan 

 
Habang alam namin ang bilang ng mga pasyenteng nasusuri sa bawat araw sa aming lokal na  
 
 
laboratoryo ng pampublikong ng kalusugan, hindi namin batid kung ilang mga tao sa Santa Clara 
County, sa kabuuan, ang sinusuri sa iba pang mga laboratoryo. Ang mga malalaking komersyal na 
laboratoryo ay nagsimula na sa pagsusuri at nakapagbigay na ng pagsusuri sa mga pasyente sa may 
maraming iba't ibang pribado at pampublikong sistema ng paghahatid ng pangangalagang kalusugan 
at mga lugar ng koleksyon ng pagsusuri. Ang ilang mga kumpanya ay nagpapatakbo ng mga lugar 
para sa pangongolekta ng muwestra ngunit hindi sila gumagawa ng sarili nilang mga pagsusuri; sa 
halip, ipinapadala nila ang mga muwestra para ipasuri sa mga komersyal na lab. 
 
Ang mga positibong resulta ng pagsusuri lamang ang ipinag-uutos na iulat sa Kagawaran ng 
Pampublikong Kalusugan (Public Health Department) ng County. Ang mga laboratory ay hindi 
kinakailangang mag-report ng mga negatibong resulta. Dahil dito, ang alam lamang ng Public Health 
Department ay kung gaano karami ang mga taong nasuring positibo sa COVID-19, ngunit hindi alam 
ang kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa County ng Santa Clara na sinuri para sa COVID-
19. Kasalukuyan kaming nagtatrabaho para makakuha ng mga komersyal na laboratoryo upang 
maiulat ang lahat ng mga resulta sa Public Health Department. Kami rin ay nakikipagtulungan sa 
Estado at kalapit na mga nasasakupan upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa 
pagsusuri ng mga pribadong laboratoryo sa pang lokal at rehiyon. 

 
Ano ang nalalaman natin tungkol sa lawak ng pagkalat ng COVID-19 sa County ng Santa Clara? 
 
Ang pagtaas ng nakumpirmang mga kaso sa paglipas ng mga araw, pati na rin ang iba pang mga 
punto ng data, ay nagpapahiwatig na ang virus ay laganap ngayon sa ating county. Dahil sa 
limitadong kapasidad ng pagsusuri, ang laboratoryo ng Pampublikong Kalusugan ay nakatuon lamang 
sa pagsusuri ng mga pasyenteng may mas malubhang sakit at sa mas napakadelikado, kritikal ang 
tungkulin tulad ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at sa mga unang 
tumutugon. Dahil dito, at dahil hindi namin sinusuri ang mga taong walang mga sintomas, ang bilang 
ng mga kaso na nabibilang namin sa pamamagitan ng pagsusuri ay maliit lamang na bahagi ng 
kabuuang bilang ng mga taong nahawaan sa county. Bilang karagdagan, dahil ang pangunahing 
sinusuri namin ay mga pasyente sa ospital, ang mga kaso na naitatala namin ay mas malamang kaysa 
sa kabuuang bilang ng mga nahawaang tao na malubhang may sakit at mas malamang na maospital. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bakit hindi iniuulat ng Public Health Department ang lokasyon ng mga taong positibo sa pagsusuri? 

 
Ang aming kasalukuyang data ay nagpapahiwatig na ang virus ay laganap na sa county at, 
samakatuwid, lahat ng tao sa county ay may panganib sa pagkalantad sa virus, saanmang lugar ng 
kanilang tirahan sa county. Ang bawat ospital sa county ay kumakalinga sa mga pasyente na 
mayroong COVID-19. Ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga indibidwal na kaso, ay 
samakatuwid, walang anumang naidudulot na benepisyo sa publiko, at sa halip ay linlangin ang mga 
hindi nakatira sa isang kapitbahayan na may maraming kumpirmadong mga kaso, upang mag-isip ng 
mali na sila ay hindi gaanong nasa panganib. 

 
Tulad ng nabanggit sa itaas, hinihiling ng Public Health Department ang mga laboratoryo na gumagawa 
ng mga pagsusuri sa COVID-19 na mag-report ng parehong positibo at negatibong resulta, kasama ang 
iba pang mga importanteng impormasyon, upang mas maunawaan natin kung mayroong mga lugar sa 
komunidad na nakakaranas ng mas matinding pagkakahawa. 

 
Ilang mga pasyente na ang nasuri sa ngayon sa County ng Santa Clara? 

 
Hanggang sa Marso 22, 2020, nasuri ng laboratoryo ng Pampublikong Kalusugan (Public Health) ang 1044 na 
muwestra, para sa 647 na mga indibidwal na pasyente. 

 
Gaanong katagal bago makakuha ng isang resulta? 

 
Ito ay nababago sa iba’t-ibang mga laboratoryo at sa bilang ng mga muwestra na naghihintay ng 
pagsusuri. Ang Laboratoryo ng Public Health ay karaniwang may resulta sa loob ng 24 na oras mula 
sa pagtanggap ng isang muwestra. 
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