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MANATILING MALUSOG NGAYONG TAGLAMIG 
Napakaraming mga virus ang umaaligid sa panahon na ito. Magkaroon ng kamalayan sa mga 
senyales para sa COVID-19, Influenza (trangkaso), at Respiratory Syncytial Virus (RSV). Alagaan 
ang iyong sarili at ang mga taong pinapahalagahan mo. 

 

MGA PALATANDAAN AT SINTOMAS 
 
• Lagnat • Sakit ng ulo 
• Ubo • Pananakit ng lalamunan 
• Sakit ng katawan • Pagkapagod 
• Sipon • Pagkawala ng panlasa o 

pang-amoy 
(mas karaniwan sa COVID-19) 

 
 

PAG-IWAS 
 

• Maghugas ng kamay at gumamit ng hand sanitizer ng madalas. 
• Ang mga bakuna para sa COVID-19 at trangkaso ay 

ligtas at gumagana nang maayos. Pinoprotektahan ka 
ng mga bakunang ito mula sa sobrang sakit at sa paghahatid 
ng mga virus sa iba. 

• Pinoprotektahan ka ng mga mask at pinoprotektahan 
nila ang iba. Lalo na kailangan mo ng mask kung ikaw ay: 
o Kailangang umalis sa iyong tahanan kapag ikaw ay may 

sakit, 
o Nag-aalaga ng isang taong may sakit, at 
o Nasa paligid ng mga tao na nanganganib na magkasakit. 

• Ang mga virus ay nagdudulot ng matinding sakit sa ilang tao, at ang 
ilang mga tao ay hindi talaga nahahawa. Ngunit ang sinumang nahawa 
ng virus ay maaaring kumalat ito sa ibang mga tao. 

• Kung ikaw ay may sakit, manatili sa bahay at magpahinga. Kung wala ka namang sakit, iwasan 
ang mga taong may sakit.  
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PAGGAGAMOT 
 

• Maaari mong gamutin ang karamihan sa mga sintomas sa bahay nang 
walang reseta. May mga gamot na mabibili mo sa iyong grocery store o 
parmasya. 

• Maaaring kailanganin ng ilang tao ang gamot na inireseta ng doktor. May 
mga partikular na gamot para sa mga partikular na virus. 

• Kailangan mong magpatingin sa doktor KUNG ikaw ay: 
o Nahihirapang huminga. 
o May lagnat, at hindi ito nawawala. 
o Nanganganib na magkasakit nang husto mula sa COVID-19 o 

trangkaso, dahil sa iyong edad o mga kondisyon sa kalusugan. Maaaring 
magreseta ang iyong doktor ng mga gamot na panlaban sa virus at 
makakatulong sa iyong mas mabilis na gumaling. 
 

Kung hindi ka sigurado, magtanong sa doktor. 
 

 
MGA SANGGUNIAN 

 
• Upang makakuha ng pagsusuri at paggamot sa COVID-19 

at pagsusuri sa trangkaso nang walang bayad: 
o Tumawag sa 1-888-634-1123 
o Bisitahin ang lhi.care/covidtesting o I-scan ang 

QR code sa kanan upang gumawa ng appointment. 
• Para makakuha ng COVID-19 telehealth na pagbisita, nang 

walang bayad: 
o Tumawag sa 1-888-897-1244 
o Bisitahin ang sesamecare.com/covidca o I-

scan ang QR code sa kanan upang gumawa 
ng appointment. 

o Sa isang pagbisita sa telehealth, maaari kang 
makipag-usap sa isang doktor mula sa bahay. Kung 
kinakailangan, maaari kang makakuha ng reseta 
para sa paggamot nang walang bayad. 

https://lhi.care/covidtesting
https://sesamecare.com/covidca
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