
Para sa mga pasyente na may COVID-19

Gabay sa pagpapagaling sa bahay

Lungsod ng Toyohashi

１

Petsa ng koleksyon ng specimen（検体採取日）：令和 年 月 日（Y/M/D）
Petsa ng diagnosis（診断日）：令和 年 月 日（Y/M/D）

Petsa kung kailan lumabas ang sintomas (発症日）：令和 年 月 日（Y/M/D）
Petsa ng pagtatapos ng home medical treatment（療養最終日）：令和 年 月 日（Y/M/D）

Ang mga na-diagnose na nagpositibo sa COVID-19 at pinayuhan ng doktor na hindi kailangang magpaospital ay
gagamutin na lamang sa kanilang tahanan o sa isang pasilidad (hotel atbp.).
※Huwag lumabas sa panahon ng pagpapagaling sa bahay.

□【Makakatanggap ng abiso】Mga taong nakatanggap ng abiso para sa COVID-19 diagnosis mula sa

isang doktor※１ Makakatanggap ng tawag mula sa public health center.
（Kung hindi ka nakatanggap ng tawag mula sa public health center dalawang araw pagkatapos ng diagnosis

ng iyong doktor, mangyaring makipag-ugnayan sa Toyohashi City Medical Examination・Consultation
Center (Toyohashishi Jushin Sodan Senta/受診相談センター) o sa Toyohashi Recuperation Life
Support Counter(Toyohashishi Ryoyo Seikatu Sapoto Senta/豊橋市療養生活サポートセンター)

□【Hindi makakatanggap ng abiso】Mga taong hindi nakatanggap ng abiso para sa COVID-19

diagnosis mula sa isang doktor. Hindi makakatanggap ng (tawag・email) mula sa public health
center. Hindi rin mabibigyan ng sertipikasyon para sa home medical treatment.

※１ Mga taong nakatanggap ng abiso para sa COVID-19 diagnosis 

mula sa isang doktor. （Mga taong napapabilang sa alinman sa mga sumusunod sa araw ng diagnosis）

1. Mga taong may edad 65 pataas.
2. Mga taong kailangan maospital.
3. Mga taong may panganib na lumala at kailangan bigyan ng    

gamot para sa impeksyon ng COVID-19 (Lagevrio, Paxlovid, atbp.)

4. Mga taong may panganib na lumala at kailangan ng oxygen 
administration dahil sa impeksyon ng COVID-19.

5.    Mga taong nagdadalang-tao.

１ Kahilingan sa pag-obserba ng kalusugan （健康観察のお願い）

・Suriin araw-araw ang kondisyon ng iyong kalusugan
Araw-araw sukatin at itala ang iyong temperatura, sa umaga at hapon.（p4「10 Talaan ng Pag-obserba sa

Kalusugan」）

・Para sa mga taong nakatanggap ng abiso para sa COVID-19 diagnosis mula sa isang doktor, makikipag-ugnayan sa iyo

ang kawani ng health center para magtanong tungkol sa iyong temperatura, blood oxygen saturation, ubo at kung hirap

pa rin sa paghinga atbp., hanggang sa mapabuti ang mga sintomas.

・Kung naubusan ka ng gamot, lumala ang kalagayan atbp.,mangyaring kumonsulta sa institusyong medikal kung

saan ka nadiagnose na positibo sa COVID-19 o sa klinika/ospital kung saan ka madalas magpakonsulta.

※Hindi kami tumutugon sa mga tanong, atbp.  Sa seksyon ng “ Contact Public Health Center” ng My HER-SYS.

Kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas, mangyaring kumonsulta sa klinika kung saan ka
nadiagnose o sa Toyohashi Recuperation Life Support Counter .

Toyohashi City Homepage：
Para sa mga taong na-diagnose ng COVID-19

10.1.2022 Rebisyon
Mga na-diagnose pagkatapos

ng Setyembre 26, 2022

新型コロナウイルス感染症患者さんへ 自宅療養のしおり 豊橋市

（タガログ語）

１ Ang SpO2 ay 93％ o mas mababa

２ Ang ekspresyon at hitsura ng mukha ay naiiba sa karaniwan, maputla ang kulay ng labi at ang kondisyon

ay hindi maganda.

３ Hirap huminga:  Hinihingal (ang bilang ng paghinga ay tumaas), bigla na lang nahihirapan huminga kapag

gumalaw upang gawin ang mga pang araw-araw na gawain, sumasakit ang dibdib, hindi makahiga, hindi

makahinga hangga’t hindi umuupo, atbp.

４ Impaired consciousness:  Mahina ang reaksyon, hindi sumasagot kapag kinakausap, tumatalon ang pulso, 

ang ritmo ng pulso ay hindi maayos.



２ Mga paghahanda para sa pagpapagaling sa bahay （自宅療養の準備）

《 Paghahanda ng kapaligiran para sa pagpapagaling 》
・Kung may kasamang nakatira sa bahay, mangyaring gumamit ng isang pribadong silid upang maiwasan ang madalas

na pakikisalamuha.
・Madalas na disimpektuhan gamit ang ethanol, atbp. ang mga karaniwang lugar tulad ng palikuran, paliguan

(bathtub), atbp., para sa mga taong may kasamang nakatira sa bahay.
・Huwag gamitin ang mga tuwalya, damit, pinggan, atbp. Hindi ito kailangan hugasan (plato, baso, atbp.) o labhan

(mga damit, tuwalya, atbp.) ng hiwalay.

《 Paghahanda ng mga gamot 》
・Kung may malalang karamdaman at may mga gamot na iniinom, kumonsulta sa iyong doktor, atbp. at manghingi ng  

pang-3 linggong halaga ng gamot, upang hindi ka makulangan habang nagpapagaling sa bahay. 

《 Paghahanda ng mga pagkain at mga pang araw-araw na pangangailangan 》
・Mangyaring bumili at mag-stock ng sariling pagkain at pang araw-araw na pangangailangan sa pamamagitan ng 

“internet   shopping”・“private delivery service”, o mula sa mga taong sumusuporta, atbp. Kapag gagamit ng 
delivery service para sa pagbili ng mga pagkain at pang araw-araw na pangangailangan, mangyaring isaalang-alang
ang paraan ng pagtanggap nito upang hindi magkaroon ng closed contact sa taong maghahatid nito (tulad ng 
paglalagay ng mga inorder sa harap ng pintuan, atbp.) 
・Kung mayroon kang mga sintomas, huwag gumamit ng pampublikong transportasyon kapag lumipas ang 24 

oras pagkatapos humupa ang mga sintomas o kung ikaw ay wala nang sintomas. Pinahihintulutan na lumabas

para mamili ng mga kinakailangan, tulad ng pamimili ng groceries sa supermarket atbp.,  isagawa ang mga

hakbang para sa pag-iwas sa impeksyon gaya ng pagsuot ng mask. 

・ Para sa mga taong walang susuporta, atbp. at nahihirapang bumili ng pagkain habang nagpapagaling sa bahay,  
nagsasagawa kami ng meal delivery service. Kung ikaw ay interesado at nais gumamit meal delivery service,
mangyaring makipag-ugnayan sa Toyohashi City Recuperation Life Support Center (Accommodation・Meal 

delivery service)
※Kung ang huling araw ng pagpapagaling sa bahay ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga araw na maaaring mag-deliver, 

maaaring hindi namin ito tanggapin.

※Ang mga close contact person ay maaaring lumabas upang mamili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan. (Mangyaring

magsuot ng mask bilang hakbang laban sa pagkalat ng impeksyon)

《 Pagpapahiram ng Pulse Oximeter 》
・「Para sa mga taong nakatanggap ng abiso para sa COVID-19 diagnosis mula sa isang doktor」nagpapahiram kami 

ng Pulse Oximeter, isang aparato na sumusukat sa konsentrasyon ng oxygen sa dugo at bilis ng pulso. Mangyaring

mag-aplay kapag nakatanggap ng tawag public health center.
・Isauli kaagad ito pagkatapos ng itinakdang panahon para sa pagpapagaling sa bahay (ang gastos para sa

pagpapadala nito ay kailangan ninyong bayaran). Kung hindi ito naibalik pagkatapos ng panahon ng 
pagpapagaling sa bahay o kung nawala ito, maaaring hilingin sa iyo na bayaran ito.

３ Tungkol sa pagpapagaling sa accommodation medical treatment facility
（宿泊療養施設での療養について）

Maaaring magpagaling ang mga pasyente na may COVID-19 sa mga accommodation facility na inihanda ng 
Aichi Prefecture. Para sa mga bagay na dadalhin, mangyaring tingnan ang “hotel life guide”.

Para sa mga nakatira sa lungsod ng Toyohashi, maaari kang manatili sa alinman sa Comfort Hotel Toyohashi, 

Toyokawa Grand Hotel, o Gamagori Hotel. Hindi ka maaaring pumili ng hotel. Ang panahon ng pamamalagi ay 
dapat hindi bababa sa 3 araw at 2 gabi.

T a r g e t ：Mga nasa edad 15 taong gulang pataas at kayang mag-isa.
※ Gayunpaman, ang mga batang nasa edad 5~14 taong gulang (mga mag-aaral sa junior high 

school o mas bata) ay posible kung ang kamag-anak (magulang, kapatid, atbp.) na 18 taong
gulang o mas matanda ay magkasabay na na-admit bilang pasyente）

Paraan ng aplikasyon

Mag-aplay sa Toyohashi City Recuperation Life Support Center
(Accommodation・Meal delivery service)

Pakicheck ang QR code para sa mga
detalye ng accommodation facility
（hotel life guide）☞

Aichi Prefecture Homepage：Accomodation para 
sa mga taong may banayad na kaso ng COVID-19

４ Mga pag-iingat habang nagpapagaling sa bahay （療養中の注意事項）

・Regular na i-ventilate ang silid.
・Huwag tumanggap at huwag magpapasok ng mga bisita mula sa labas.
・Disimpektahan ang anumang bagay na iyong hinawakan isang beses o higit pa sa isang araw.
・Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo sa panahon ng pagpapagaling sa bahay ay mahigpit

na ipinagbabawal dahil maaari itong makasagabal sa pagkuha ng wastong kondisyon ng iyong
kalusugan at maaaring maging sanhi ng paglala ng mga sintomas. 

・Italing mabuti ang plastik ng basura sa panahon ng pagpapagaling sa bahay at itapon ito bilang
pangkaraniwang basura. Pakicheck ang QR code para sa mga detalye kung paano itapon ang basura☞

Toyohashi City HP：Tungkol sa impeksyon ng COVID-19 at kung paano itatapon
ang basura para sa mga taong naghihinala na positibo sila COVID-19 



２

５ Mga paalala sa panahon ng pagpapagaling sa bahay （療養生活中のポイント）

Mag-ingat sa iyong pisikal na kondisyon sa pamamagitan ng pagmamasid ng iyong kalusugan araw-araw. Kung 
mayroon kang anumang mga sintomas, kahit na hindi ka pumunta sa ospital, ipahinga ang iyong katawan at subukang
magpagaling.  

１ Kapag nagkaroon ng mataas na lagnat
☞ Dalasan ang pag-inom ng tubig upang maiwasan ang dehydration.
・Iwasan ang patuloy na pagkonsumo ng malalamig na pagkain at matatapang na inumin hangga’t maaari.
・Ang layunin ay makainom ng 1500㎖ ng tubig sa isang araw. (maliban kung ikaw ay may sakit sa puso/

sa bato o kung ikaw ay inutusan ng iyong doktor)
２ Kapag lumala ang ubo at lalong nahirapan sa paghinga

☞ Kung mayroong Pulse Oximeter, sukatin ng madalas ang SpO2

☞ Kung lumala ang sintomas ng ubo, kumonsulta sa institusyong medikal kung saan ka na-diagnose.
３ Kapag nawalan ka ng gana kumain

☞ Iwasan ang maalat, maanghang, masebo na pagkain, at unti-unting kumain ng mga pagkain na madaling
matunaw.

６ Mga pag-iingat para sa mga close contact・Mga kasamang nakatira sa bahay
（濃厚接触者の方・同居する方の注意点）

Tingnan ang nakalakip na papel “Kung ang isang miyembro ng pamilya o

kakilala ay na-diagnose na positibo～Tungkol sa close contacts” o sa Toyohashi

City Homepage “Tungkol sa mga taong nagkaroon ng close contact”

Toyohashi City HP：
Sa mga taong
nagkaroon ng close
contact☞

７ Pagkatapos makumpleto ang pagpapagaling sa bahay （療養終了後）

《Sanayin ang sarili na gawin ang mga sumusunod pagkatapos magpagaling》
・Maghugas ng kamay gamit ang sabon, disimpektahan ang mga daliri gamit ang alkohol.
・Sanayin ang wastong pag-ugali sa pag-ubo（gamit ang mask, tissue, panyo, sa manggas ng inyong

damit, gamit ang inyong braso, atbp., 
・Suriin ang temperatura ng iyong katawan araw-araw upang makumpirma kung  meron o walang lagnat

（37.5℃ pataas）
・Kung sumama ang pakiramdam (lagnat, ubo, atbp.) kumonsulta sa doktor sa lalong madaling panahon.

《Sa mga taong nag-aalala tungkol sa mga sintomas na patuloy na nararamdaman pagkatapos ng
pagpapagaling》
・Kumonsulta sa doktor ng klinika/ospital kung saan ka madalas magpatingin.

《Tungkol sa pagsusuri pagkatapos matapos ang pagpapagaling》
・Isang buwan pagkatapos matapos ang pagpapagaling sa bahay, ang PCR test ay maaaring patuloy na magbigay

ng positibong resulta kahit na hindi na ito nakakahawa sa iba. Samakatuwid, ang pagsasagawa ng PCR test

pagkalipas ng araw matapos ang panahon sa pagpapagaling ay hindi inirerekomenda.

Toyohashi City HP：Pagkatapos makumpleto
Medical treatment at medical treatment certificate☞

８ Tungkol sa pag-isyu ng home medical treatment certificate （療養証明書の発行）

・[Para sa mga taong naabisuhan ng doktor] ipapadala ito sa iyo ng public health center pagkatapos ng 
panahon para sa home medical treatment.  Tatagal ng humigit kumulang 1 buwan pagkatapos maikansela ang
medical treatment bago ipadala. Maaari mo rin makita ang iyong medical certificate sa My HER-SYS
（マイハーシス）

※Kasama sa iyong Home Medical Certificate ang petsa na na-diagnose ka na may COVID-19.

※Kung walang extension ng panahon ng paggamot, ang petsa ng pagtatapos na entry sa

Home Medical Certificate ay hindi isasama.

※Hindi maaaring maisyuhan ang mga taong hindi nakatanggap ng home medical treatment. 

Para sa accommodation medical treatment certificate o katibayan ng pananatili sa ospital, 

mangyaring makipag-ugnayan sa hotel o sa medikal na institusyon.

※Ang sertipiko ay hindi maaaring ma-isyu kung ang gagamiting form ay mula sa mga insurance company, atbp. 

Para sa proseso pagkatapos ma-isyu ang sertipiko, mangyaring makipag-ugnayan sa bawat insurance  company.

※Hindi maaaring bigyan ng sertipikasyon ang mga close contact.

※Ang proof of extension ng medical treatment period ay limitado sa mga taong nakipag-ugnayan sa

public health center sa panahon ng medikal na pagpapagaling.

・ [Para sa mga taong hindi naabisuhan ng doktor] hindi maiisyuhan ng medical treatment certificate. 

※Noong Setyembre 1, 2022, bilang tugon sa kahilingan mula sa Financial Services Agency (FSA), hiniling ng gobyerno sa mga

miyembro ng mga kumpanya ng life insurance na huwag hilingin sa mga institusyong medikal at public health center na mag 

isyu ng medical certificate kapag nagbabayad ng mga benepisyo, atbp. Bilang karagdagan, hiniling ng gobyerno na ang mga

kumpanya at paaralan ay hindi nangangailangan ng medical treatment certificate.

Ministry of Health, 

Labor and Welfare 

HP: Overview ng 

HER-SYS, atbp.☞

Wala sa wikang

Tagalog



３

9 Tungkol sa home medical treatment at ang paraan ng pagkansela nito
（自宅療養期間・療養解除について）

＊Hindi 

kinakailanga
n ikumpirma
kung positibo
o hindi
pagkatapos
ng medical 
treatment.

（１）Para sa mga taong may sintomas（hindi kasama ang mga ginagamot gamit ang isang artificial respiration     
container, atbp. ）

・Kung 7 araw na ang lumipas mula noong petsa simula ng lumabas ang mga sintomas at 24 oras na ang lumipas
mula nang mawala ang mga sintomas, maaari itong kanselahin mula sa ika-8 araw.
Gayunpaman, hanggang sa lumipas ang 10 araw, ang impeksyon ay nananatiling mapanganib, kaya suriin ang
iyong kalusugan, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na panganib kapag nahawa tulad ng 
mga matatanda, iwasan dumalo sa mga salu-salo, magsuot ng mask, atbp. Mangyaring gawin ang mga hakbang
para sa pag-iwas sa impeksyon.

（２）Para sa mga taong walang sintomas
・Kung 7 araw na ang lumipas mula noong petsa ng pagkolekta ng sample, maaaring kanselahin ang pagpapagaling

sa ika-8 araw.
・Kung nakumpirma na negatibo gamit ang isang test kit sa ika-5 araw mula sa petsa ng pagkolekta ng sample, 

posibleng kanselahin sa ika-6 na araw. Gayunpaman, mangyaring gawin ang mga hakbang upang maiwasan
mahawaan ng impeksyon hanggang sa lumipas ang 7 araw.
・Kung lumitaw ang mga sintomas sa panahon habang nagpapagaling, ang araw ay ililipat sa 0 araw para [sa mga

taong may sintomas]

１0 Talaan ng Pag-obserba ng Kalusugan （健康観察の記録）

Araw-araw sukatin at itala ang iyong temperatura, sa umaga at hapon

Petsa ng kanselasyon
ng pagpapagaling

（自宅療養中の相談窓口）

Tanggapan para sa konsultasyon habang nagpapagaling sa bahay
Kumonsulta sa institusyong medikal kung saan ka na-diagnose kapag lumala ang pakiramdam, 

para sa pagreseta sa gamot,  o kung nais magpatingin sa doktor habang nagpapagaling sa bahay

Toyohashi City Medical 
Examination・Consultation Center

☎ 0532 - 39 – 9119

Oras 9:00 am ～ 5:00 pm

(kami ay tutugon kahit anong oras kung ito ay isang emergency)

Ministry of Health, Labor and Welfare
Inquiry Counter

☎ 03-5877-4805

Oras ９：30～6：15（Lunes～Biyernes）

Mga katanungan hinggil sa COVID-19・Emergency contact 
na maaaring tawagan pagkatapos ng oras ng konsultasyon Konsultasyon tungkol sa paggamit at iba ng My HER-SYS

Konsultasyon ng mga taong nagpositibo sa COVID-19
(Accomodation medical treatment・food delivery service
・Konsultasyon sa pagwawasto ng My HERS-SYS, atbp.)

Para sa mga serbisyo habang nagpapagaling
(Accomodation medical treatment・food delivery service) 

Mag-aplay sa

Toyohashi Recuperation Life Support Counter
(Toyohashishi Ryoyo Seikatu Sapoto Senta)

Ang numero ng telepono ay iaabiso lamang sa
taong nagpositibo sa COVID-19

Toyohashi Recuperation Life Support Center
(Toyohashishi Ryoyo Seikatu Sapoto Senta)

(Accomodation medical treatment・food delivery service counter)

Ang numero ng telepono ay iaabiso lamang sa
taong nagpositibo sa COVID-19

Nakakatanggap kami ng maraming katanungan mula sa maraming pasyente. Kung nahihirapan kayong kumonekta,
mangyaring maghintay ng ilang sandal at subukang tumawag muli.
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