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Subalit, halimbawa kung kasabay na kumain sa isang mesa ang may impeksyon
「may posibilidad na nahawahan」na nakasama sa listahan, I ayon sa Guideline ng Bansa.

① Napag alaman na maraming estudyante sa parehong baitang ay positibo ng COVID-19.
② Isa man ang positibo ng COVID-19 ngunit maraming may sintomas ng sipon at hindi pa 

nagpapasuri.

③ Napag alaman na may 1 positibo at maraming may posibilidad na nahawahan, 

isasara ang eskwelahan.

◎Dahilan sa masusing pananaliksik ng Health Center, Ang
kasambahay o pamilya ng taong may impeksyon ay nararapat suriin
subalit pansamantala, maliban sa mga ito, ang mga taong may

posibilidad na nahawahan (kaeskwela) ay nararapat na ring suriin.

◎Bilang Kapalit ng Health Center, ang pagsusuri kung napatunayan na may isa
mang estudyanteng nagkaroon ng impeksyon ay ipapaubaya sa eskwelahan. At
upang maiwasan ang pagkalat nito, alamin ang sitwasyon ng impeksyon at
pagdesisyunan na isara muna ang eskwelahan.

※Pag-uusapan rin ang tungkol sa hindi pagpapasok ng klase, grado ng klase o ng estudyante
ayon sa sitwasyon ng impeksyon.

Bilang kapalit ng Health Center, ang eskwelahan ay dapat alamin kung kailan nagkaroon ng
impeksyon ( kung walang sintomas, noong araw na nag-pasuri), ayon sa sitwasyon ng impeksyon
na lagpas 2 araw bago nagkaroon ng impeksyon ay pagdedesisyunan na isara ang eskwelahan
kaya hinihiling ang mga sumusunod.

・Kung ang anak ay naging positibo ng COVID-19 o kumuha ng PCR Test, mangyaring
ipaalam sa eskwelahan. 
※Ang PCR test ay isasagawa ayon sa utos ng doctor o health center. Ang pampublikong pagsusuri o 

hindi sakop ng insurance ay hindi kabilang.

・Kung ang anak ay naging positibo ng COVID-19  at may nakasalamuhang

kaibigan sa labas ng eskwelahan, mangyaring ipaalam sa pamilya nito.

Ang Eskwelahan ay may listahan ng mga naging close contact ng taong may impeksyon, kaya 
mangyaring makiisa sa anumang pamamaraan ng eskwelahan. 
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