
PARA KADAGITI KASO KEN KONTAK TI COVID-19
Dagiti Kaso vs. Dagiti Kontak

 PANNAKA-ISOLATE§

 AWAN TI NAYON NGA EKSAMEN

 KONTAK:

  AWANAN KADAGITI 
PAKAAMMO A 
KASAPULAN

 PANAG-QUARANTINE§

NAYULUGAN:

  SAAN A PANAG-
QUARANTINE

  SAAN A MASAPUL TI 
EKSAMEN

Masapul nga agtalinaed iti balay malaksid 
no mangala ti medikal a panangtaripato 
agingga iti:

• Saan a nababbaba ngem 5 a buo 
nga aldaw ti napalabas manipud a 
nagparang dagiti immuna a sintomas 
(wenno no awan dagiti sintomas, 
manipud idi naaramid ti eksamen); KEN

• Saan a nababbaba ngem 24 nga oras 
ti napalabas manipud iti naudi a 
panaggurigor nga awan panagusar iti 
agas ti gurigor; KEN

• Dagiti sintomas, no aniaman, ket 
simmayaat

      AGUSAR TI KALUB TI RUPA
• Agsuot ti kusto ti sukatna a kalub ti rupa

para iti 10 a buo nga aldaw a kanayon 
no adda ka ti lawlaw dagiti sabali a tao 
iti uneg ti balay wenno iti publiko

•  Saan a mapan kadagiti lugar no awan 
kabaelam nga agsuot ti kalub ti rupa

•  Liklikan dagiti tattao nga addaan ti 
nangato a peggad para ti nakaro a sakit 
a saan a nababbaba ngem 10 nga aldaw

Nalpasen a na-eksamen ken 
nakumpirman nga addaan iti COVID-19

Maidawat a pakaammoan ti eskuwelaan/
agpat-patrabaho ken dagiti amin nga 
Asideg a Kontak

 KONTAK: Maidawat a pakaammoan ti eskuwelaan/agpat-patrabaho

Dagiti Kontak a saan pay Nabakunaan:
Kasapulan nga agtalinaed ti balay ti saan a nababbaba ngem 5 a buo nga aldaw 
kalpasan ti naudi a kontak iti Kaso 

No saan a maliklikan ti kontak iti Kaso (agnanaed iti maymaysa a balay nga awan 
ti nailasin a kuarto, banyo ken sala), masapul nga agtalinaed iti pagtaengan 
kabayatan a naka-isolate ti Kaso KEN iti nayon a 5 a buo nga aldaw

Dagiti Nabakunaan nga Asideg a Kontak a Napabaro:
Saan a kasapulan nga agtalinaed ti balay malaksid no rumsua dagiti sintomas

 AGPA-EKSAMEN
Agpa-eksamen ti saan a nababbaba ngem 5 nga aldaw kalpasan ti naudi a 
kontakmo iti Kaso, uray no saan a makarikrikna ti sintomas

      AGUSAR TI KALUB TI RUPA
•  Agsuot ti kusto ti sukatna a kalub ti rupa para iti 10 nga aldaw a kanayon no 

adda ka ti lawlaw dagiti sabali a tao iti uneg ti balay wenno iti publiko
• Saan a mapan kadagiti lugar no awan kabaelam nga agsuot ti kalub ti rupa
•  Liklikan dagiti tattao nga addaan ti nangato a peggad para ti nakaro a sakit a 

saan a nababbaba ngem 10 nga aldaw

Notes-Medical MONITOREN DAGITI SINTOMAS
Amin a kontak (saan pay a napabakunaan ken nabakunaanen) ket masapul a 
monitoren dagiti sintomas iti 10 nga aldaw kalpasan iti naudi a kontak iti Kaso. 
No kumaru dagiti sintomas, sigud nga ilasin ti bagim ken agpa-eksamen.

  Pannaka-isolate: pannakapagtalinaed ti siasinnoman nga addaan iti COVID-19 wenno nagpositibo iti COVID-19 nga awan dagiti sintomas 
nga adayo kadagiti sabali, uray pay iti bukodda a pagtaengan

  Panag-quarantine: pannakapagtalinaed ti siasinnoman a naaddaan iti asideg a kontak iti tao nga addaan ti COVID-19 nga adayo manipud 
kadagiti sabali no kas pagarigan agsakitda

Saan a masapul nga ag-
quarantine malaksid no agsakit 
ti Asideg a Kontak wenno 
agpositibo iti COVID-19

Malaksid no:
• Rumsua dagiti sintomas; wenno
• Agsakit ti Asideg a Kontak 

wenno agpositibo iti COVID-19 

ASIDEG A KONTAKKASO
KONTAK TI 
ASIDEG A 
KONTAK

KASO
Ti tao a nagpositibo iti COVID-19, adda 
wenno awanan kadagiti sintomas

Ti tao a naaddaan iti 6 feet a kaadayo iti Kaso iti 
napagtitipon a kabuklan a saan a nababbaba ngem 
15 a minutos iti uneg ti 24 nga oras a tiempo nga uray 
nagusar ti kalub ti rupa (mangrugi iti 2 nga aldaw sakbay 
a nagsakit ti Kaso wenno nagpositibo iti COVID-19)

Ti tao nga agnanaed a kaduana wenno 
adda kontakna iti Asideg a Kontak ngem 
awan kontakna iti Kaso

ASIDEG A
KONTAK

KONTAK TI ASIDEG A KONTAK

PAKABUKLAN A GIYA

§ Dagiti agpat-patrabaho, eskuwelaan wenno dadduma nga organisasion ket mabalin nga addaan ti kanayonan a beddeng a kasapulan met a masurot.

Napabaro idi 01/31/22

LAGIPEN: NAPABARO a segun ti tawenmo ken ti oras manipud ti naudi a 
panagpabakunam:
•  Agtawen iti 5-17: saan a nababbaba ngem 2 a lawas kalpasan ti panangawat ti 

maika-2 a dosis ti bakuna
• Agtawen iti 18 ken natataengan pay:

-  saan a nababbaba ngem 2 a lawas ngem saan nga aglabes iti 5 a bulan kalpasan ti 
panangawat ti maika-2 a dosis iti serie ti 2 a dosis; WENNO

-  saan a nababbaba ngem 2 a lawas ngem saan nga aglabes iti 2 a bulan kalpasan 
ti panangawat ti maysa a dosis a bakuna; WENNO

- pannakaawat ti kangrunaan a serie ti bakuna KEN dosis ti booster
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Medikal Dagiti Serbisio a Suporta 
iti Krisis, Panangagas iti 
Salun-at ti Panunot wenno 
Panagusar iti Droga 

Sabali

Sadinnoak a mabalin a mangala ti tulong?

 Tawagam ti tagaipaaymo iti taripato ti salun-at
 No awan ti tagaipaaymo iti taripato ti salun-at wenno 

seguro ti salun-at, tawagam ti Aloha United Way 2-1-1

Para iti nayon nga impormasion, bumisita iti 
hawaiicovid19.com/resources

 Tawagan ti Hawaii CARES iti 1-800-753-6879 (TTY 7-1-1)
 I-text ti ALOHA iti 741741 Tawagan ti Aloha United Way 2-1-1


Sidadaan 

dagiti serbisio ti 
mangipatarus

Nayon a Giya

 SALUADAM TI BAGIM

SALAKNIBAN DAGITI SABALI

 SALUADAM TI BAGIM  SALUADAM TI BAGIM 
KEN SALAKNIBAM 
DAGITI SABALI A TAO• Monitorem dagiti sintomas

ken tawagan ti tagaipaay iti
taripato ti salun-at no kumaro
dagiti sintomas

• Awagan iti 9-1-1 para kadagiti
medikal nga emerhensia (rigat
ti panaganges, kasla-asul a
ngiwat wenno rupa, sakit ti
barukong, ken dadduma pay)
ken ibaga iti dispatcher nga
addaan ka ti COVID-19

• Maaddaan iti nawadwad a 
panaginana ken agtalinaed a 
saan a mawaw

• Agtalinaed iti pagtaengan malaksid no mangala iti medikal a panangtaripato
• Saan nga umawat kadagiti bisita
• Umadayo kadagiti sabali a tao ken taraken nga ayop iti sangakabbalayan

- Agtalinaed iti nailasin a kuarto ken agusar iti nailasin a banyo
- No masapul nga addaka iti maymaysa a kuarto a kas iti sabali a tao, pagtalinaedan ti pisikal a

panaga-adayo a saan a nababbaba ngem 6 feet ken agusar ti kalub ti rupa
• Saan a makiusar kadagiti personal a gamit iti sabali a tao iti sangakabbalayan (kas iti toothpaste,

tuwalia, pagiddaan, pinggan, aruaten, telepono, ken dadduma pay.)
• Kanayon a bugoan dagiti ima, apputen dagiti panaguyek ken panagbaeng, ken kanayon nga 

i-disinfect dagiti rabaw ken ramramit
• Ipaibatim dagiti makan ken ramramit a kasapulam iti ridawmo. Agusar kadagiti papel a pinggan

ken maibelleng a kubiertos.
• Isinam ti pangisuputam kadagiti basuram kadagiti miembro ti sangakabbalayam

Iti Departamento ti Salun-at ket saan a mangted iti "clearance" a surat para iti pannakailasin. Dagiti 
agpat-patrabaho kat nasken a saan a mangikasapulan ti negatibo nga eksamen iti COVID-19 wenno 
ti maibaga ti tao ti klinika no saan a masabat ti tao dagiti kondision a panawen ti pannaka-isolate 
wenno panag-quarantine

• Liklikan ti kontak iti Kaso ken agusar ti kalub ti rupa no
makiuman ka kadagiti sabali a tao iti uneg ti balay wenno
iti publiko

• Monitorem ti salun-atmo para iti 10 nga aldaw kalpasan
ti naudi a kontakmo iti Kaso. No rumsua dagiti sintomas,
sigud nga ilasin ti bagim ken agpa-eksamen

• Awagan iti 9-1-1 para kadagiti medikal nga emerhensia
ken ibaga iti dispatcher nga addaan ka ti kontak ti maysa
a tao nga addaan iti COVID-19

Itul-tuloy nga obserbaran 
ti pisikal a panaga-adayo 
ken giya ti panagkalub 
ti rupa no adda iti ruar 
ti balay

ASIDEG A KONTAKKASO
KONTAK TI 
ASIDEG A 
KONTAK
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