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Para sa karagdagang impormasyon sa Hepatitis A o 
para i-ulat ang mga indibiduwal na nagsusuka, may 
diarrhea (nagtatae) o lagnat na may kaugnayan sa 
nakain, makipag-ugnayan sa: 
Email: epidemiology.fhd@sdcounty.ca.gov 
Telepono: (858) 505-6814 
Website: www.sdcdeh.org 

   
BAKUNA PARA SA HEPATITIS A  PARA SA 
MGA MANGGAGAWA NA ANG TRABAHO 
AY MAY KINALAMAN SA PAGHAWAK NG 

PAGKAIN 

Ang Hepatitis A ay isang impeksyon sa atay na sanhi ng virus ng Hepatitis A. Lubos na nakakahawa ang virus ng Hepatitis A. Ito ay 
karaniwang naililipat sa pamamagitan ng dumi o tae na napapapunta sa bibig. Maaaring mangyari ito sa pamamagitan ng pagkontak 
sa tao nang personal o sa pagkain ng nahawahan na pagkain o tubig. Ang kontaminasyon ay maaaring maganap kapag ang nahawahang 
tao ay hindi naghugas ng kamay pagkatapos gumamit ng banyo at naghawak ng gamit, bagay o pagkain. Ang mga ibabaw o patungan 
na madalas na nahahawakan ay dapat linisin at i-sanitize nang madalas. 
 
Noong Agosto 21, 2017, inirekumenda ng County Public Health Officer na ang lahat ng mga manggagawa na ang trabaho ay may 
kinalaman sa paghawak o pagdadala ng pagkain sa rehiyon ay dapat mabakunahan laban sa virus ng Hepatitis A. Ang mga manggagawa 
na ang trabaho ay may kinalaman sa paghawak o pagdadala ng pagkain ay maaaring mahawahan ng Hepatitis A sa pamamagitan ng 
mga sanhing walang kaugnayan sa kanilang trabaho. Maaari nilang maikalat ang Hepatitis A virus habang sila ay nagtatrabaho bago pa 
masuri at mapatunayan ang impeksyon.  
 
Walang katibayan kung may pinagmumulan na pagkain, inumin o gamot na nagiging sanhi sa pagkalat ng impeksyon na ito. Ang 
imbestigasyon ay patuloy na isinasagawa.  Ang pinakamahusay na paraan para maiwasan ang paglaganap ng impeksyon ng Hepatitis 
A sa County ng San Diego ay ang pagpapabakuna ng lahat ng mga manggagawa na ang trabaho ay may kinalaman sa paghawak o 
pagdadala ng pagkain at ang tamang paghuhugas ng kamay. 

Saan ako maaaring magpabakuna? 
1. Tanungin sa inyong employer kung mayroon silang 
Occupational Health Program na maaari ninyong puntahan 
para makakuha ng bakuna. 

2. Kung mayroon kayong insurance sa kalusugan, maaari 
kayong bumisita sa inyong Medical Provider. 

3. Ang mga lokal na botika ay maaari ring magkaloob ng 
serbisyo ng pagbabakuna. Mangyaring tumawag muna kayo 
bago magpunta. 

4. Kung wala kayong insurance sa kalusugan o kulang ang 
inyong insurance, maaari kayong magpunta sa County Public 
Health Immunization Clinic. Maaari rin kayong bumisita sa 
isang lokal na Community Health Center. Para sa listahan ng 
mga lokasyon, tumawag sa 2-1-1 o bumisita sa sdiz.org. 

5. Ang County of San Diego ay nagsasagawa ng Pagbabakuna 
sa ilang mga lugar. Mangyaring tumawag sa 2-1-1 para 
malaman kung saan isinasagawa ang pagbabakuna. 

Ligtas ba ang bakuna ng Hepatitis A? 
 
Oo. Ang bakuna ay ligtas at lubos na mabisa sa paghadlang sa 
impeksyon ng virus ng Hepatitis A. Kayo ay mapoprotektahan ng 
humigit kumulang sa 2 hanggang 4 na linggo sa unang iniksyon at 
matatamo ang mas pangmatagalang depensa sa ikalawang iniksyon. 
Kung hindi ninyo natatandaan kung kayo ay nabakunahan na o 
hindi, hindi nakakasama ang pag-ulit sa bakuna.  
 
Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bago 
magkarooon ng bakuna laban sa Hepatitis A noong 1995, higit sa 
25,000 katao ang nagkakaroon ng Hepatitis A kada taon sa Estados 
Unidos. Noong 2017, halos 2,500 ang mga kaso ang naiulat. Noong 
1999, ang karaniwang gawain ng pagbabakuna ay inirekomenda ng 
CDC Advisory Committee on Immunization Practices para sa mga 
bata na nasa mga Estado kung saan maraming naganap na kaso, 
kabilang na ang California. Noong 2006, ang karaniwang gawain ng 
pagbabakuna ay inirekomenda sa lahat ng Estado. 

 
 

Mayroon bang kaukulang bayad para 
magpabakuna? 

Mangyaring alamin muna sa inyong occupational o personal 
health provider kung papaano makakakuha ng bakuna. 
Karamihan sa Provider ay may pamamaraan para sa kanilang 
mga pasyente kung papaano makakakuha ng bakuna, kung 
saan madalas ay makakakuha ng bakuna mula sa isang lokal 
na botika. Sinasaklaw ng Medi-Cal ang bakunang ito nang 
walang paunang awtorisasyon. Ang mga indibiduwal na 
walang seguro, o kung ang regular na bakuna ay hindi sakop 
ng seguro, o kung ang occupational group ay nagrekomenda 
na magpabakuna, maaaring magpunta sa County Public Health 
Immunization Clinic para makakuha ng bakuna nang walang 
bayad 

Para sa Karagdagang Impormasyon 

 
Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring pumunta sa 
website ng County ng San Diego para sa Hepatitis A: 
 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/progra 
ms/phs/community_epidemiology/dc/Hepatitis_A.html 

 
 

O tumawag sa 2-1-1. 

http://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/progra
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Pag-iwas sa Pagkalat ng Sakit 

 Lahat ng mga manggagawa na may kinalaman sa pagkain ay dapat ugaliin ang palagiang paghuhugas ng kamay at mahusay na 
personal na kalinisan (basahin sa ibaba ang tamang pamamaraan sa paghuhugas ng kamay). 

 Gumamit ng mga kubyertos o guwantes para maiwasan ang gawi na direktang paghawak sa pagkain gamit ang kamay ng mga 
“ready to eat” o “handang kainin na pagkain.” 

 Puspusan at patuloy na i-disinfect ang pasilidad at mga lugar ng pakain gamit ang patnubay sa kabilang pahina ng dokumentong 
ito. 

Paghuhugas ng Kamay 

 Ang mga manggagawa na may kinalaman sa pagkain ay dapat maghugas ng kanilang mga kamay at braso gamit ang sabon at 
maligamgam na tubig sa tagal na hindi bababa sa 20 segundo. Banlawang maigi and kamay at braso gamit ang malinis na 
dumadaloy na tubig. Patuyuin ng maayos ang mga kamay at braso.

 Tiyakin na ang mga karatula tungkol sa paghuhugas ng kamay at nakapaskil sa tamang lokasyon.

Dapat hugasan ng mga manggagawa ang kanilang mga kamay sa lahat ng pagkakataon 
na binabanggit sa ibaba: 

 Bago magsimulang gumawa ng mga pagkain, kasama ang mga pagkaing hindi nakabalot, “non-prepackaged”, 

paglilinis ng mga kagamitan at kubyertos, at hindi nakabalot na single use na lalagyan ng pagkain at kubyertos. 
 Pagkatapos hawakan ang mga parte ng katawan maliban sa mga malilinis na kamay at malilinis at lantad na bahagi ng braso. 
 Pagkatapos gumamit ng banyo. 
 Pagkatapos mag-alaga, o maghawak ng anumang hayop na pinapahintulutan sa isang pasilidad para sa pagkain. 
 Pagkatapos umubo, bumahin, gumamit ng panyo o mga disposable na tisyu, paggamit ng tabako o sigarilyo, pagkain at pag-inom. 
 Pagkatapos humawak ng mga nadumihan na kagamitain at kubyertos. 
 Bago magsuot ng disposable na guwantes para makapagsimulang magtrabaho sa paggawa ng pagkain. 

 Habang naghahanda ng pagkain, hangga’t maaari ay madalas at kung kinakailangan, para alisin ang dumi at mga 

kontaminasyon; at kapag nagpapalit ng mga gawain para maiwasan ang cross kontaminasyon. 
 Bago lumipat sa pagtatrabaho sa mga hilaw na pagkain at pagtrabaho sa “ready-to-eat”o “handang kainin na pagkain.” 
 Bago ihain o ibigay ang pagkain, paghawak ng mga malinis na kagamitain sa hapag kainan at pagsisilbi ng mga kubyertos sa lugar 

kung saan nagsisilbi ng pagkain. 
 Pagkatapos na gumawa ng mga ibang aktibidad na maaaring makontamina ang mga kamay. 

Mga Patnubay Pangkalusugan sa Manggagawa 
Ang lahat ng mga manggagawa na may kinalaman sa pagkain ay dapat may kaalaman sa ugnayan ng personal na kalusugan, hygiene at 
kaligtasan sa pagkain.   
Ang impormasyon tungkol sa pagksang ito ay matatagpuan sa California Retail Food Code, Chapter 3 Article 3 – Employee Health. 

 
Ang Mga Manggagawa ay May Pananagutan sa Pag-aabiso sa Taong Namamahala 

 Ipaalam sa Taong Namamahala kung kayo ay nakumpirma na may impeksyon na Hepatitis A. Ipinagbibigay-alam sa mga  
mangagagawa na kailangan ring i-ulat ang mga sumusunod na nakumpirmang mga karamdaman: Salmonella, Shigella, 
Enterohemorrhagic o shiga toxin-producing E. coli, Norovirus, at Entamoeba histolytica. 

 Tandaan, hindi dapat magtatrabaho ang mangagagawa na may kinalaman sa pagkain o mga kubyertos kung may sakit na 
“acute gastrointestinal illness.” Ang “Acute Gastrointestinal Illness” ay diarrhea o pagtatae, na minsan ay may kasamang 
pagsusuka, lagnat o mga pananakit ng puson o tiyan. 

 
Ang Taong Namamahala ay May Responsibilidad sa Pagtutugon sa Mga Sumusunod na 
Kahilingan 

 I-ULAT sa County of San Diego - Department of Environmental Health (DEH) kapag ang manggagawa ay nakumpirmang may 
sakit na may Hepatitis A. Tumawag sa (858) 505-6814. Tandaan na ang mga sumusunod na sakit ay kailangan ring i-ulat: 
Salmonella, Shigella, Enterohemorrhagic o shiga toxin-producing E. coli, Norovirus, at Entamoeba histolytica. 

 I-ULAT sa DEH kung may dalawa o higit pang mga tao ang may sakit na acute gastrointestinal illness; tumawag sa (858) 505-
6814. Ang Acute gastrointestinal illness ay diarrhea o pagtatae, na minsan ay may kasamang pagsusuka, lagnat o mga 
pananakit ng puson o tiyan. 

 HUWAG ISALI ang manggagawa na nagtatrabaho sa pasilidad ng pagkain kung nakumpirmang may sakit na Salmonella, 
Hepatitis A, Norovirus, Shigella, Enterohemorrhagic or shiga toxin producing E. coli, o Entamoeba histolytica.  
Ang County of San Diego DEH o Health and Human Services Agency lamang ang makakapagdesisyon kung ang isang 
manggagawa ay maaari ng bumalik sa trabaho. 

 BAWALAN ang manggagawang magtatrabaho na may kaugnayan sa paggawa ng pagkain na nakalantad, sa malinis na 
kagamitain, malinis na mga linen, malinis na mga kubyertos at hindi nakabalot na single service na mga gamit kung ang 
manggagawa ay mayroong mga sintomas ng acute gastrointestinal illness o nakakaranas ng patuloy na pag-ubo, pagbahin, o 
mayroong lumalabas mula sa ilong. Ang mga pagbabawal ay maiaalis ng Taong Namamahala kapag ipinahiwatig ng 
manggagawa na wala na siyang mga sintomas ng sakit. 

 


