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Para sa karagdagang impormasyon sa pagsusuri sa COVID-19, 
mangyaring bisitahin ang:

coronavirus-sd.com/testing

• Kumuha ng pagsusuri sa COVID-19 (PCR man o antigen) 5 araw pagkatapos ng huling 
pagkakalantad.

• Magsuot ng maayos na pantakip sa mukha sa kabuuang 10 araw pagkatapos ng 
pagkakalantad, lalo na sa mga panloob na setting at kapag malapit sa mga nasa mas mataas 
na panganib para sa malubhang COVID-19.

• Subaybayan ang iyong kalusugan para sa mga sintomas ng COVID-19 hanggang ika-10 araw.

• Lagnat
• Ubo
• Hirap sa paghinga
• Pagkapagod

• Pagkahilo
• Pagduduwal
• Pagtatae

• Mga emergency shelter at cooling at heating centers
• Mga setting ng healthcare o pangangalagang pangkalusugan
• Mga kanlungan sa mga taong walang tirahan
• Mga long-term care settiing o setting ng pangmatagalang pangangalaga at mga 

pasilidad ng pangangalaga sa matatanda at nakatatanda
• Mga bilangguan, kulungan, at detensyon center

May mga sintomas 
ng COVID-19?

Nalantad sa COVID-19 
na virus?

Sa isang high-risk o 
mataas na panganib na 
setting?

Ano ang antas ng iyong 
komunidad sa COVID-19?

Kung nalantad sa COVID-19 at walang mga sintomas, 
sundin ang mga inirerekomendang aksyon sa ibaba:

Isaalang-alang ang regular na pagsusuri kung ikaw ay nasa 
isang high-risk na setting. Maaaring kasama sa mga high-
risk na setting ang mga sumusunod na pasilidad: 

Kung ang iyong komunidad ay may katamtaman o mataas na 
antas ng komunidad ng COVID-19, isaalang-alang ang 
pagsusuri upang makita kung mayroon kang impeksyon sa 
COVID-19.

Maaaring kabilang sa mga sintomas ng COVID-19 ang:

• Bisitahin ang COVID-19 sa pamamagitan ng County upang suriin ang mga 
antas ng komunidad ng COVID-19 ng iyong komunidad. 

Kailan magpapasuri 
para sa COVID-19 Nasa ibaba ang mga tanong na 

i-rereview kung kailan ka dapat 
magpasuri para sa COVID-19.

• Pagkawala ng panlasa o pang-amoy
• Sakit ng katawan
• Sipon
• Pananakit ng lalamunan

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
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