Paano Suriin ang Iyong Estudyante para sa COVID-19
Tumulong na mapabagal ang pagkalat ng COVID-19. LAHAT NG MAG-AARAL AY DAPAT SURIIN sa kanilang
pagbabalik sa paaralan, upang ma-tsek kung sila ay may asimtomatiko o presimtomatiko na mga impeksyon.
Hakbang 1: Kunin ang iyong mga materyales sa pagsusuri (mula sa iyong paaralan o distrito)
•

Isang kahon ng pang-bahay na pagsusuri sa COVID-19 para sa mabilisang pagsusuri sa antigen (1 kahon= 2
pagsusuri)

•
Hakbang 2: PAGSUSURI bago bumalik sa paaralan o kapag nakuha mo ang pagsusuri
•

Ang lahat ng mga mag-aaral ay dapat magpasuri bago bumalik sa paaralan, kahit na hindi sila nakakaramdam
ng sakit sa oras na iyon.

•

Kung ang iyong estudyante ay may mga sintomas (tulad ng ubo at lagnat), MANATILI SA BAHAY at gamitin
ang iyong pagsusuri upang makita kung ito ay COVID-19.

•

Kung ang iyong estudyante ay nalantad sa isang taong may COVID-19, MANATILI SA BAHAY at gamitin ang
iyong pagsusuri lima hanggang pitong araw pagkatapos ng pagkakalantad.

Hakbang 3: IBAHAGI ang mga resulta ng iyong pagsusuri
•

Opsyonal ang digital na pag-uulat. Gayunpaman, para sa positibong mga resulta, mangyaring abisuhan man
lamang ang iyong paaralan.

•

Kung ang iyong estudyante ay may matinding sakit: tumawag sa 911, pumunta sa emergency room, o
tawagan ang iyong doktor.

•

IBAHAGI ang iyong mga resulta ng pagsusuri sa pamamagitan ng link ng Primary.Health na ipinadala ng iyong
paaralan, o (kung hindi ka nakatanggap ng link ng paaralan) sa website ng Primary.Health sa
https://my.primary.health/l/caschools, o sa pamamagitan ng pag-scan sa QRcode sa ibaba gamit ang iyong
smartphone.

•
.
Hakbang 4: UNAWAIN ang iyong mga resulta ng pagsusuri
Negatibong pagsusuri?
•
Kung maayos na ang pakiramdam ng iyong estudyante at walang sintomas ng COVID-19, bumalik sa paaralan.
•

Kung ang iyong mag-aaral ay may MGA SINTOMAS o nakipag-ugnayan sa isang taong may COVID-19,
mangyaring tawagan ang iyong paaralan bago sila bumalik – kahit na negatibo ang pagsusuri. Maaaring
kailanganin ang higit pang pagsusuri.

Positibong pagsusuri? Panatilihin ang iyong estudyante sa bahay at makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor at sa
iyong paaralan. Sumangguni sa COVID-19 Decision Tree para sa K-12 Schools para sa karagdagang gabay.
Hindi malinaw na resulta ng pagsusuri? Ulitin ang pagsusuri sa paaralan o sa isang lokal na lugar ng pagsusuri.

Anumang sintomas? Alam na pagkalantad? Kung ang iyong mag-aaral ay may ANUMANG sintomas ng COVID-19
at/o alam mong nalantad sila, TUMAWAG SA PAARALAN bago sila bumalik.
Para sa karagdagang impormasyon sa COVID-19, mangyaring
bisitahin ang:

coronavirus-sd.com

I-SCAN ang QR
code upang
ibahagi ang mga
resulta sa County
ng San Diego.
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