
～Close Contact～

Ang close contact ay tumutukoy sa isang taong nagkaroon ng contact sa isang taong may 
COVID-19 (kumpirmadong kaso) sa panahon kung kailan ito ay may mataas na posibilidad na
makahawa※１ sa pamamagitan ng malapitang pakikipag-ugnayan o magkasama ng mahabang oras.

Kung isa sa kapamilya ay nahawaan, lahat ng kasama sa parehong sambahayan ay magiging
close contact.
（Halimbawa ng close contact）
• Mga taong may kasambahay na positibo sa COVID-19
• Mga taong nakipag-ugnayan nang kabuuang 15 minutos o higit pa bawat araw

nang hindi nakasuot ang mask ng tama at ang layo ay humigit-kumulang 1m.
• Mga taong kasamang kumain o nakipag-inuman sa taong nahawaan.
• Mga taong nanigarilyo kasama ng isang taong nahawaan.
• Mga taong nakipag-usap sa isang nahawaang tao na hindi nakasuot ng tama ang mask.
• Mga taong magkasama sa isang lugar na hindi maganda ang bentilasyon sa loob ng  

mahabang panahon (1 oras o higit pa bilang gabay) kahit na may suot ng mask.

1 Ano ang Close Contact? （濃厚接触者とは）

Lungsod ng 

Toyohashi

Kahit sino ay maaaring mahawaan ng impeksyon ng COVID-19. Kung ang isang taong malapit sa
iyo ay na-diagnose na may COVID-19, suriin ang mga sumusunod at gumawa ng desisyon kung ano
ang nararapat gawin.

Kapag ang kapamilya o kaibigan ay nagpositibo

※1 Ano ang infectious period
Ang infectious period ng isang pasyente（halimbawa ng kumpirmado na positibo）ay 2 araw bago

magsimulang lumabas ang mga sintomas (ang araw kung kailan ang mga sintomas ng COVID-19, kabilang
ang acute respiratory symptoms gaya ng lagnat at ubo/hirap sa paghinga ay lumitaw) hanggang sa matapos
ang home medical treatment.

２ Araw-araw na gawin ng isang Close Contact （濃厚接触者の生活）

・Suriin ang kondisyon ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsuri ng iyong temperatura

dalawang beses sa isang araw（umaga・hapon）
・ Kung mayroon kang anumang sintomas, makipag-ugnayan muna sa institusyong medikal, atbp. 

kung saan kayo madalas magpacheck-up ng iyong pamilya, at humingi ng tulong medikal.

Kung hindi ka makapag-iskedyul ng appointment sa
iyong doktor…

Ang listahan ng mga medikal na institusyon na
nagsasagawa ng medikal na paggamot at pagsusuri
para sa COVID-19 ay naka-post sa website            ☞

ng Aichi Prefecture

・Iwasan ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao（at limitahan ang pakikipag-ugnayan sa iyong kasambahay）

・Kung naubos ang gamot na regular na iniinom, makipag-ugnayan at kumonsulta sa inyong doktor.
・Para sa pagkain at iba pang kailangan sa araw-araw, mangyaring gumamit ng home delivery service.
・Maaari kang lumabas ng bahay upang mamili ng bagay na kailangan sa araw-araw. Mangyaring gawin ang

mga hakbang laban sa COVID-19 tulad ng pagsuot ng mask, atbp.

Aichi Prefecture HP：
Pangunahing tanggapan ng 

konsultasyon. (「１診療・検査
医療機関」豊橋市のファイル
をご覧ください。）

Toyohashi City HP
Close Contact
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家族・知人が陽性と診断されたら
～濃厚接触者について～



３ Panahon ng quarantine ng close contact （濃厚接触者の待期期間）

【Pangkalahatang tuntunin】
（１）Kapag ang kaibigan o kapamilya ay nagpositibo sa COVID-19

Kung ikaw ang nagkaroon ng close contact sa pasyente sa loob ng nakakahawang panahon, mangyaring
magquarantine ng 5 araw mula sa susunod na araw.

（Halimbawa）Kung ang huling pakikipag-ugnayan mo sa taong nahawaan ay noong 7/1,
ang panahon ng quarantine ay hanggang 7/6.

（２）Kapag ang kasamang nakatira sa bahay ay nagpositibo sa COVID-19
Mangyaring magquarantine ng 5 araw simula sa alinman sa sumusunod (alinman ang nahuli);
ang araw kung kailan lumabas ang sintomas ng pasyente o ang araw pagkatapos simulan gawin sa loob ng           
bahay ang mga hakbang para makaiwas sa pagkalat ng impeksyon ng COVID-19※2

※2 Ang mga hakbang upang makaiwas sa pagkalat ng impeksyon ay pagsuot na mask, paghugas
ng kamay, pagdisimpekta ng mga daliri, pag-iwas sa pagshare ng mga gamit sa bahay, atbp.

• Kapag nag-aalaga ng taong nagpositibo sa COVID-19, limitahan ang pakikipag-ugnayan
hangga’t maaari.

• Hugasan mabuti at dalasan ang paghuhugas ng kamay.
• Siguraduhin na ikaw at ang mga kasama sa bahay ay may suot na mask.
• Disimpektahan ang door knob at iba pang mga bagay na madalas hawakan sa loob ng bahay.
• Maghanda ng pinggan, tuwalya, atbp. na gagamitin lamang ng pasyente. Hugasan ang mga

pinggan, damit/sapin sa kama gamit ang regular na sabong panlaba at patuyuing mabuti.
• Magsuot ng guwantes at mask kapag hahawak ng mga damit, sapin, kumot, atbp. na ginamit

ng pasyente.
• Kung maaari ay hiwalay ang palikuran at paliguan ng pasyente na nasa home medical

treatment, ngunit kung ito ginagamit ng lahat ng kapamilya, mangyaring linisin ito at i-
ventilate ang silid ng sapat, at siguraduhin na ang pasyente ay ang maliligo ng huli.

• Mangyaring huwag tumanggap ng mga bisita at mag-ingat na huwag makipag-ugnaynan sa
mga delivery staff hangga’t maaari.

４ Mga pag-iingat para sa mga sambahayan na may kasambahay

na positibo sa COVID-19 （同居家族に感染症患者がいる場合の注意事項）

【Para mapaikli ang panahon ng quarantine】
Kung ikaw ay negatibo sa COVID-19 gamit ang COVID-19 home antigen test sa ika-2 at ika-3 araw, maaari mo nang ihinto

ang quarantine pagkatapos ng ika-3 araw. 

Subalit ang mga sanggol at mga bata na nasa murang edad ay hindi maaaring paikliin ang panahon ng quarantine at  

kailangang magquarantine ng 5 araw.
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※3 Kahit na ang close contact ay maaaring paikliin ang panahon ng quarantine, kailangan pa rin ipagpatuloy ang
pagmonitor ng kalusugan at i-check ang temperature hanggang sa lumipas ang 7 araw, iwasan makihalubilo sa
mga matatanda at mga taong may mga malalang karamdaman (mga taong napapabilang sa high-risk), iwasan
pumunta sa mga salu-salo, kumain sa labas kasama ng ibang tao, at magpunta sa mga matataong lugar, at
palaging magsuot ng mask upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon.

COVID-19 Infection Consultation
（新型コロナウイルス感染症についてのご相談）

Toyohashi City Medical Examination & 
Consultation Center
（豊橋市 受診・相談センター）

☎ 0532 - 39 – 9119

９：００am - 5：００pm


