
 
 
 

SITWASYON 3: 
 Estudyante o Miyembro ng Kawani na Nasuring 
Positibo sa COVID-19 sa isang May PANGKAT o 

WALANG-Pangkat na Sitwasyon 

• Kung ang estudyante/kawani ay nasa lokasyon, kaagad na ipamaskara, ibukod, at sila ay pauwiin. 
• Magbibigay ng mga tagubilin sa pagbubukod sa estudyante/miyembro ng kawani. 
• Tumutulong sa COVID-19 Designee upang makilala at mabukod ang lahat ng mga estudyante/kawani na 

nakipagsalamuha nang malapitan, na dapat na magkuwarantina. 
• Pinapauwi ang (a) lahat ng mga miyembro ng pangkat at (b) sinumang iba pang mga 

Nakipagsalamuha nang Malapitan sa kampus at magbigay ng mga tagubilin sa pagkuwarantina. 
• Tumitiyak na ang lahat ng kinakailangang mga protokol sa paglilinis ay nakumpleto. 
• Namamahagi ng mga forms/sulat ng komunikasyon ayon sa utos ng Superintendent Designee. 
• Tumitiyak na ang lahat ng mga estudyante/kawani ay nagkumpleto ng pagbubukod/pagkuwarantina, 

tulad ng inutos, bago bumalik sa paaralan/trabaho. 
    
   

• Tumutulong sa Administrador ng Lokasyon/Departamento upang magbigay ng mga tagubilin para sa 
pagbubukod at pagkuwarantina hanggang bumalik ang mga resulta ng pagsusuri. 

• Binibigyan ang Administrador ng Lokasyon/Departamento ng mga naaangkop na mga 
forms/sulat para sa mga komunikasyon (estudyante/kawani). 

• Nagpapayo sa Administrador ng mga Pasilidad/Lokasyon upang magawa ang kinakailangang paglilinis. 
• Tumutulong sa Administrador ng Lokasyon/Departamento upang makilala at maulat ang mga Kaso at 

Nakipagsalamuha nang Malapitan na nakabatay sa paaralan sa Portal ng Edukasyon sa loob ng apat na 
oras ng pag-abiso ng estudyante/kawani na nasuring positibo. 

• Tumutulong sa Administrador ng Lokasyon/Departamento upang subaybayan ang mga resulta ng pagsusuri 
ng mga nakipagsalamuha nang malapitan. 

• Batay sa mga resulta ng pagsusuri, sumusunod sa mga gawain sa Balangkas ng Pagpasya ng 
Resulta ng Pagsusuri at nagpapayo sa Administrador ng Lokasyon/Departamento  

• Kung miyembro ng kawani, aabisuhan ang Administrador ng HR. 
 

 

Estudyante o Kawani na nasuring 
positibo sa COVID- 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Administrador ng Lokasyon o Departamento       

     COVID-19 Designee1 
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• Administrador ng HR ay makikipag-ugnay sa miyembro ng kawani upang talakayin ang mga kondisyon 
sa pagbubukod/pagkuwarantina at mga opsyon sa pag-alis. 

• Administrador ng HR ay nagpapanatili ng komunikasyon sa Administrador ng Lokasyon at Superintendent 
Designee hinggil sa mga resulta sa pagsusuri at kung kailan maaaring bumalik sa trabaho ang miyembro 
ng kawani. 

• Administrador ng HR ay nakikipagtulungan sa Superintendent Designee at Administrador ng 
Lokasyon/Departamento upang makilala ang mga Nakipagsalamuha nang Malapitan na 
nakabatay sa paaralan. 

 
1Tandaan: Sa ilang sitwasyon, ang COVID-19 Designee at Administrador ng HR ay maaaring parehong 

tao. 
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