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ABISO TUNGKOL SA PAGIGING CLOSE CONTACT NG MAY COVID-19 PARA SA MGA K-12 NA PAARALAN 

_________________________________________ _________________________________________ 
(Pangalan ng Close Contact)    (Pangalan ng Paaralan) 

Ikaw ay natukoy bilang close contact ng isang taong may COVID-19 infection sa aming paaralan. 

Kung updated ang iyong mga bakuna (tingnan sa ibaba), hindi mo kailangang mag-quarantine. Palaging 
magsuot ng mask na maayos ang lapat sa paaralan maliban kapag kumakain at umiinom, sa loob ng 10 araw. 
Magpasuri sa araw 5. 

Kung HINDI updated ang iyong mga bakuna (tingnan sa ibaba), dapat kang 
• Manatili sa bahay sa loob ng 5 araw pagkatapos ng iyong huling pakikisalamuha sa taong may

COVID-19
• Palaging magsuot ng mask na maayos ang lapat sa paaralan maliban kapag kumakain at umiinom, sa

loob ng karagdagang 5 araw
Dapat mong gawin ang mga sumusunod 

• Habang naka-quarantine, lumayo sa mga kasama mo sa iyong bahay hangga't maaari (hal., gumamit
ng hiwalay na kuwarto, banyo, huwag kumain nang magkakasama), at magsuot ng mask.

• Magpasuri pagsapit ng araw 5, kahit na wala kang sintomas.

Bahagi ng pagiging updated sa iyong mga bakuna ang mga sumusunod: 
• Nakumpleto mo na ang iyong pangunahing series

o 2 linggo pagkatapos ng iyong pangalawang dosis sa isang series na may 2 dosis, tulad ng
Pfizer-BioNTech o Moderna, o 2 linggo pagkatapos ng bakunang may isang dosis, tulad ng
bakunang Janssen ng Johnson & Johnson.

• Tumanggap ka ng anumang booster kung saan ka kwalipikado
o Kwalipikado para sa booster ang mga 18 taong gulang at mas matanda 5 buwan pagkatapos

nilang matanggap ang pangalawang dosis ng Pfizer-BioNTech, 5 buwan pagkatapos
matanggap ang pangalawang dosis ng Moderna, o 2 buwan pagkatapos matanggap ang
unang dosis ng J&J.

o Kwalipikado para sa Pfizer-BioNTech na booster ang mga 12–17 taong gulang 5 buwan
pagkatapos nilang matanggap ang pangalawang dosis ng Pfizer.

Mga Rekomendasyon sa Pampublikong Kalusugan 
• Magpasuri para sa COVID-19.

o Maghanap ng lokasyon kung saan pwedeng magpasuri sa
https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/testing-locations/

• Subaybayan ang iyong kalusugan.
o Kung magkaroon ka ng mga sintomas, agad na mag-self isolate at magpasuri.
o Makipag-ugnayan sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan, kung kinakailangan.
o Para sa mga medikal na emergency, tumawag sa 911 at ipagbigay-alam sa dispatcher na ikaw ay

nalantad sa COVID-19.
• Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa pag-quarantine, pakitingnan ang

https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/files/2022/01/Home-Isolation-and-Quarantine-
Guidance-for-Schools.pdf.

• Bisitahin ang https://health.hawaii.gov/coronavirusdisease2019/resources/school-guidance/ para sa
karagdagang patnubay para sa mga K-12 na paaralan o tawagan ang Hawai`i State Department of
Health sa (808) 586-8332.
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