
8.13.2021

2021-2022 DECISION TREE NG RESULTA NG PAGSUSURI – PANGANGALAGA NG BATA
Mga Rekomendasyon sa Pagbubukod at Pagkuwarantina Habang Naghihintay at Pagkatapos 

Matanggap ang mga Resulta ng Pagsusuri sa COVID-19

1.

2.

3. Sa anumang oras na ang pagsusuri ay positibo (anuman ang katayuan ng pagbabakuna), magbukod sa bahay ng hindi bababa sa 10 araw pagkatapos nagsimula ang mga unang sintomas (o ng petsa na      
nakolekta ang positibong pagsusuri) at hindi bababa sa 24 na oras pagkatapos gumaling ang lagnat at bumuti ang iba pang sintomas.

MAY SINTOMAS 
Sintomas ng COVID-19: Oo 

Nakipagsalamuha nang
 malapitan: Hindi 

Magbukod kaagad habang naghihintay ng 
mga resulta ng pagsusuri 

Bumalik sa 
paaralan/trabaho 

ng hindi bababa sa 
24 na oras 
pagkatapos 

gumaling ang 
lagnat at bumuti 

ang iba pang 
sintomas 

Negatibo Positibo

SCREENING
Sintomas ng COVID-19: WALA 

Nakipagsalamuha nang  
malapitan: HINDI

Magpatuloy sa paaralan/trabaho habang 
naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri 

Magpatuloy sa 
paaralan/trabaho 

Magbukod ng 
hindi bababa sa 
10 araw at hindi 
bababa sa 24 na 
oras pagkatapos 

gumaling ang 
lagnat at bumuti 

ang iba pang 
sintomas 

Negatibo Positibo 

Nakipagsalamuha nang Malapitan2

Sintomas ng COVID-19:  Oo o Wala 
Nakipagsalamuha nang

 malapitan: Oo 

Magbukod at 
magpasuri 
kaagad sa 

COVID3

Magpasuri kaagad 
sa COVID1

imimmmeeddiaiatetelyly1

Magpasuri sa COVID
HINDI OO

HINDIOOHINDI

May mga 
sintomas ba 
ang nalantad 

na tao? OO

  

Ganap ba na 
nabakunahan ang 
nalantad na tao?

May mga 
sintomas ba 
ang nalantad 

na tao?

Magkuwarantina ng 
buong 10 araw at 

magpasuri sa ika-5 
araw pagkatapos ng 
huling pagkakalantad.3                 

Magpatuloy sa  
pagsubaybay ng mga 
sintomas ng buong 14 

na araw. 
Positibo Negatibo

Magkuwarantina ng hindi 

bababa sa 10 araw3 
pagkatapos ng huling 
pagkakalantad at hindi 
bababa sa 24 na oras 

pagkatapos gumaling ang 
lagnat at bumuti ang iba 

pang sintomas. 
Magpasuri muli sa ika-5 

araw pagkatapos ng 
pagkakalantad.

Magbukod ng hindi 
bababa sa 10 araw3 
pagkatapos ng huling 

pagkakalantad at 
hindi bababa sa 24 na 

oras pagkatapos 
gumaling ang lagnat 

at bumuti ang iba 
pang sintomas. 

Kung ang tao ay hindi nakipagsalamuha nang malapitan ngunit may mga sintomas na tulad ng COVID na karaniwan sa iba't ibang sakit, ang tao ay dapat magpasuri at magbigay ng negatibong resulta ng 
pagsusuri sa programa. Ang sulat ng doktor ay maaari lamang gamitin kapalit ng negatibong pagsusuri sa ilalim ng mga partikular na sitwasyon. Tingnan ang pahina ng mga FAQ ng Edukasyon para sa mga detalye.

Ang isang nakipagsalamuha nang malapitan ay isang tao na nasa loob ng 6 na talampakan ng nahawaang tao ng hindi bababa sa 15 minuto sa anumang oras na magsisimula 2 araw bago ang nahawaang tao ay 
may mga sintomas o nasuring positibo. Kabilang sa mga nakipagsalamuha nang malapitan ang mga taong may 15 minuto na tuloy-tuloy na nakipagsalamuha sa nahawaang tao, pati na rin ang mga taong 
paulit-ulit na nakipaghalubilo sa maikling panahon sa nahawaang tao.

Maaaring manatili 
sa programa. 

Magpasuri sa ika-5 
araw pagkatapos 

ng huling 
pagkakalantad.3

Magbukod ng hindi 
bababa sa 10 araw 
at hindi bababa sa 

24 na oras 
pagkatapos 

gumaling ang 
lagnat at bumuti 

ang iba pang 
sintomas 

Magkuwarantina kaagad habang 
naghihintay ng mga resulta ng pagsusuri 
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