
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDER OF THE HEALTH OFFICER (KAUTUSAN NG OPISYAL NG 

KALUSUGAN) 

(Pag-quarantine sa Mga Taong Nalantad sa COVID-19) 
 

Ang lahat ay nasa panganib ng pagkakasakit ng COVID-19, pero mas malaki ang posiblidad na magkaroon 

ng matinding karamdaman ang iba dahil sa edad o dati nang kundisyong pangkalusugan. Sa kasalukuyan, 

ang San Diego County ay napapailalim sa isang nakadeklarang lokal na pangkalusugang emergency at 

nakaproklamang lokal na emergency dahil sa COVID-19 pandemic, at nagproklama ang Gobernador ng 

Estado ng California ng state of emergency. Para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, at maiwasan 

ang paghina ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng San Diego County, kinakailangan ng Health 

Officer ng County of San Diego (Health Officer) na ipag-atas ang pag-quarantine sa mga taong nalantad 

sa COVID-19. 
 

Ang mga contact sa bahay, intimate partner, tagapag-alaga, at sinumang taong naging close contact ng 

isang taong na-diagnose na may COVID-19, o malamang na may COVID-19 (Pasyenteng may  

COVID-19), ay nasasaklawan ng Kautusang ito, maliban na lang kung may nalalapat na partikular na 

pagbubukod. Ang isang “close contact” ay isang contact sa isang Pasyenteng may COVID-19 na nangyari 

sa loob ng 48 oras bago magsimula ang mga sintomas ng Pasyenteng may COVID-19 (o kaya, para sa 

mga pasyenteng walang sintomas, 2 araw bago ang pagkolekta ng test specimen), at hanggang hindi na 

kinakailangang mag-isolate ang Pasyenteng may COVID-19, at kapag siya ay: 
 

1. Nasa loob ng 6 na talampakan mula sa isang Pasyenteng may COVID-19 sa loob ng pinagsama-

samang kabuuan na 15 minuto o higit pa sa loob ng 24 na oras na panahon; o kaya  
 

2. Nagkaroon ng hindi protektadong contact sa mga body fluid at/o secretion (kasama ang, pero hindi 

limitado sa, pag-ubo o pagbahing, pagbabahagi ng mga kubyertos, o pag-inom sa parehong 

inuman) ng isang Pasyenteng may COVID-19.  
 

Sa kautusang ito, inaatasan ang mga taong sundin ang mga panahon at hakbang sa pag-quarantine na 

naaangkop sa kanilang natatanging sitwasyon. Ang haba ng pag-quarantine, at hakbang na dapat gawin, 

ay posibleng iba batay sa mga sanhi gaya ng status sa pagpapabakuna, kundisyong pangkalusugan, mga 

sintomas ng COVID-19, setting ng lugar ng trabaho, o setting ng paaralan. Dahil ang mga ipinag-aatas na 

ito ay posibleng magbago batay sa bagong datos, kasama sa Kautusang ito ang isang detalyadong 

pamantayan at hakbang sa pag-quarantine sa mga hyperlink sa ibaba. Kung ia-update ang mga 

dokumentong naka-link sa ibaba, awtomatikong magiging bahagi ng Kautusang ito ang mga update na 

iyon. 

 

(Nasa susunod na pahina ang pagpapatuloy) 

NICK MACCHIONE, FACHE 
AGENCY DIRECTOR (DIREKTOR NG 

AHENSYA) 
 

 

HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY (AHENSYA NG 

KALUSUGAN AT MGA SERBISYONG PANTAO)  
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WILMA J. WOOTEN, M.D. 
PUBLIC HEALTH OFFICER (OPISYAL NG 

PAMPUBLIKONG KALUSUGAN) 
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Hindi pinipigilan ng Kautusang ito ang isang employer, paaralan, pasilidad, ang California Department of 

Public Health (CDPH), o ahensya sa paglilisensya sa pagpapatupad ng mas mahihigpit na ipinag-aatas sa 

pag-quarantine.  
  

Samakatuwid, IPINAG-UUTOS ng Health Officer alinsunod sa seksyon 101040, 101030, 120175, 

120215, 120220, at 120225 ng California Health and Safety Code na:  
 

1. Ang lahat ng Tao na “mga close contact”, ayon sa nakasaad sa itaas, ay dapat sumunod sa mga 

naaangkop na hakbang sa pag-quarantine na itinatakda sa ibaba. 
 

a) Ang mga miyembro ng pangkalahatang publiko na mga close contact ay dapat sumunod sa 

lahat ng naaangkop na hakbang sa pag-quarantine na tinutukoy ng pinakakamakailang Guidance 

for Local Health Jurisdictions on Isolation and Quarantine of the General Public ng California 

Department of Public Health. Ang pinakabagong bersyon ay available dito, at puwede pang 

mabago: https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-

Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx 
 

b) Ang mga kwalipikadong tauhan sa pangangalangang pangkalusugan ay dapat sumunod sa 

pinakakamakailang Guidance on Quarantine and Isolation for Health Care Personnel (HCP) 

Exposed to SARS-CoV-2 and Return to Work for HCP with COVID-19 ng California Department 

of Public Health, available ang pinakabagong bersyon dito, at puwede pang mabago: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx. 
 

c) Puwedeng sundin ng mga paaralan ang gabay sa pag-quarantine na nakatakda sa 

pinakakamakailang gabay ng COVID-19 Public Health Guidance for K-12 Schools in California, 

Taong Panuruan 2021-22. Available ang pinakabagong bersyon dito, at puwede pang mabago: 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-

School-Year.aspx. 
 

2. Sa mga panahon kapag nagkakaroon ng kakulangan sa mga empleyado, puwedeng gumamit ang mga 

employer ng alternatibong patnubay sa pag-quarantine/hindi pagpasok sa trabaho para sa kanilang 

workforce o pasilidad, kapag partikular na pinapahintulutan ng CDPH o ng isang naaangkop na 

ahensya sa paglilisensya ng Estado (hal., waiver mula sa Cal/OSHA mula sa mga ipinag-aatas sa 

pagbalik sa trabaho ng Mga Pang-emergency na Pansamantalang Pamantayan). 
 

3. Para sa layunin ng pagtugon sa ipinag-aatas sa negatibong COVID-19 test para matapos ang pag-

quarantine, sapat na ang anumang aprubado/awtorisadong COVID-19 na diagnostic viral test ng US 

Food and Drug Administration (FDA), kasama ang mga nucleic acid amplification (NAAT) test (hal., 

mga lab-based PCR, loop mediated amplification [LAMP] test), o antigen test, para sa lahat ng setting 

kasama ang mga setting ng lugar ng trabaho. 
 

4. Puwedeng magkaroon ng mga karagdagang update sa mga panahon ng pag-quarantine, gagawing 

hakbang, at pagbubukod, pagkalipas ng petsa ng Kautusang ito. Ang mga update na ito ay ipo-post 

katabi ng seksyong may label na “Quarantine Order” sa sumusunod na webpage ng County: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019

-nCoV/health-order.html. Ang anumang sa nasabing mga update na ipo-post sa webpage na ito ay 

awtomatikong magiging bahagi ng Kautusang ito, at mangingibabaw sa anumang hindi katulad na 

probisyong kasama sa seksyon sa itaas. Dapat regular na tingnan ng sinumang taong 

nasasaklawan ng Kautusang ito ang webpage na ito para sa mga update.  
 

(Nasa susunod na pahina ang pagpapatuloy) 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Isolation-and-Quarantine-for-COVID-19-Contact-Tracing.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/AFL-21-08.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
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Ang Home Quarantine Guidance for COVID-19 Close Contacts ay dapat sundin ng mga naka-quarantine 

sa bahay, dahil sa pagkaka-lantad sa isang Pasyenteng may COVID-19. Makikita rito ang patnubay: 

https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/hhsa/programs/phs/Epidemiology/COVID-

19%20Home%20Quarantine%20Guidance.pdf 

 

Maliban na lang kung hindi awtorisado sa Kautusang ito, o kung may naaangkop na protocol sa pag-

quarantine na kasama sa Kautusang ito, ang isang taong naka-quarantine ay hindi puwedeng lumapit nang 

6 na talampakan sa sinumang tao, maliban na lang sa isang gumagamot na medikal na propesyonal, opisyal 

na nagpapatupad ng Kautusang ito, kinatawan ng Health Officer, sinumang iba pang tao na partikular na 

awtorisado ng Health Officer, o isang tagapag-alaga. 

 

Kung magkakaroon ka ng mga sintomas, makipag-ugnayan sa iyong medikal na provider. Kasama sa mga 

senyales at sintomas na nauugnay sa COVID-19 ang, pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga, 

pagkahapo, lagnat o panginginig, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, pananakit ng 

lalamunan, bagong pagkawala ng panlasa o pang-amoy, pagbabara ng ilong o labis na sipon, pagduruwal 

o pagsusuka, o pagdudumi. Batay sa patnubay mula sa iyong medikal na provider, posibleng kailanganin 

mong mag-isolate at magpa-test para sa COVID-19. Ang Kautusan sa Pag-Isolate (Isolation Order) ng 

Opisyal sa Pampublikong Kalusugan ay maa-access sa mga sumusunod na webpage ng County:  

https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-

nCoV/health-order.html. 

  

Ang paglabag, o hindi pagsunod sa Kautusang ito ay isang pagkakasala na napapatawan ng 

pagkakakulong, pagbabayad ng multa, o pareho (Mga seksyon 120275 at 120295 California Health and 

Safety Code). Ang Kautusang ito ay puwedeng ipatupad ng sinumang opisyal sa pagpapatupad ng batas, 

sa isang lugar na napapailalim sa kanilang hurisdiksyon, para sa layunin ng pagpigil sa pagkalat ng 

nakakahawa, nakakaimpeksyon, o naipapasang sakit (seksyon 26602 at 41601 ng California Government 

Code, at seksyon 101029 ng California Health and Safety Code). 

 

IPINAG-UUTOS NA: 

 

 

 

 

____________________________________   Petsa: Pebrero 10, 2022 

Wilma J. Wooten, M.D., M.P.H. 

Public Health Officer 

County of San Diego  

Health and Human Services Agency 

Public Health Services   
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