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Sa kasalukuyan (Agosto 13), makikita na tumataa ang porsyento ng
paglawak ng impeksyon ng Delta variant na mahigit sa 85 % ng kaso

ng COVID-19 kumpara sa summer at winter holidays noong 
nakaraang taon. Ang eskwelahan at mga aktibidades nito ay muling 
nagbukas pagkatapos ng bakasyon. Kaya muling hinihiling sa mga 
magulang o tagapag alaga ang kooperasyon sa pagsasagawa ng mga
Pamamaraan ng panlaban sa impeksyon .    

~ Paano haharapin ang napakalakas na impeksyon ng Delta variant ~

Kahit na may lagnat o wala man, kung may 
sintomas ang isa sa mga anak o miyembro ng 

pamilya, mangyaring manatili sa tahanan
hanggang sa mawala ang sintomas.

Kung ang isa sa mga anak o miyembro ng pamilya ay may 
sintomas, mangyaring manatili sa tahanan.
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COVID-19の症状の頻度

発熱、息切れのいずれか
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咳
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筋肉痛
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咽頭痛
頭痛

嘔気・嘔吐
腹痛
下痢

嗅覚又は味覚異常

Makabagong Gabay na Medikal para sa COVID-19  (Version 5.2)

(Mga halimbawa ng kaso ng impeksyon sa eskwelahan sa ngayon)

Masakit ang lalamunan ng isang miyembro ng pamilya at
dahil hindi malala ang sintomas, patuloy na pumasok sa
eskwelahan ang anak. Kalaunan, napatunayan na may
COVID ang buong pamilya at ito ay lumawak sa buong
eskwelahan.

Sa mga eskwelahan at rehiyon na nagkaroon ng
COVID-19, makikita ang diskriminasyon at pang
aaalipusta sa kapwa at mga at yaong iba ay ginagawa
sa pamamagitan ng social

Masasabing ang puno ng kritisismo at diskriminasyon
ay ang takot at alalahanin sa nakikitang virus at pag
protekta sa sarili. Ang lahat ay maaaring maging
bikitima ng virus na ito kaya ang lahat ay maaaring
magkaroon ng pag aaalala at pag protekta sa sarili.

Mangyaring kausapin ang ating mga anak at sabihin
kung ano ang maitultulong sa kanila.

Makipagtulungan na mawala ang pang aalipusta ng kapwa sa pamamagitan ng social media

“Ano ang kasunod ng virus” 
(Japanese Red Cross Society)

Para maiwasan ang paglawak ng impeksyon sa eskwelahan, kailangan ang mabilis na aksyon ng
eskwelahan (tulad ng pagsasara ng eskwelahan) kung may magkakaroon ng COVID. At para magawa
ito, aming hinihiling sa mga magulang o tagapag alaga na ipaalam sa eskwelahan kung kinakailangang
kumuha ng PCR o antigen test.

Nilagnat ang anak, pinainom ng gamot at patuloy na
pinapasok sa ekwelahan. Kalaunan, napatunayan na
may COVID-19 at ito ay lum,awak sa buong
eskwelahan.

Kung ang anak ay mag papa swab test ( PCR o antigen test), ipaalam sa eskwelahan

“Kasalanan nila kung 

bakit kumalat ang 

virus!!”
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Mamuhay nang balanse

Kadalasan ng Sintomas ng COVID-19

Lagnat o kapos ng paghinga
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Walang panglasa o pang amoy


	Para sa mga Magulang o Tagapag alaga　(2021.8.13 Ver.7)

