Nagbabago ang impormasyon,
napapanahon bilang ng

Ano ang kailangan malaman: isa pahinang gabay
Paano ko ba ito makukuha?

Katulad ba ito sa pangkaraniwang trangkaso?
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Hindi! Dahil…
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Ubo (maliliit na talsik
ng microbio/laway)

% porsyento ng mga
may sakit na namamatay
Gaano karaming tao ang nagkakaroon
Tala ng mga namamatay
ng malubhang sakit?

Oras na magkakaroon
FDA-inaprubahan
ng infection matapos
paggamot?
makaramdam ng sintomas

Sa 2017-2018:

~0.1%

Influenza

<2%

2

oo

naglalaro mula 1 - 4 araw
(average na 2 araw)

Malubha sapat
upang maospital

Hangang sa 20X mas
mamatay kung may
COVID-19 ang pasyente

Pinagmulan: Centers for Disease Control
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Pinagmulan: Centers for Disease Control

20%

B

COVID-19

Mula sa mga hawakan ng pinto, lamesa)

1-2%

naglalaro mula 2 - 14 araw
(average na 5 araw)

May malubhang
o kritikal na sakit

Pinagmulan: Fauci et al. New England Journal of Medicine (2020)

Pinagmulan: Wu et al JAMA (2020)

Malubha

Mababang antas
ng oxygen

Kritikal

• Pagpalya ng baga/
Hirap sa pagkahinga
• Mataas na presyon ng dugo

hindi

Sino ang mas madaling dapuan ng malubhang sakit?

Anu-ano ang mga sintomas?

mga matatanda at mayroong
mga karamdaman tulad ng

Mga karaniwang sintomas

lagnat

ubo

+

• sakit sa puso
• sakit sa baga
• sakit sa bato
• altapresyon
• diabetes
• mahina ang resistensya
• kanser
• labis na timbang

hirap sa paghinga

+

pagkapagod

pagsakit ng mga kaso-kasuan

pagtatae

sipon

Flu vs. COVID-19 tala ng mga namamatay, ayon sa edad
Influenza
COVID-19

sakit ng ulo

masakit at namamagang lalamunan
Mas peligroso sa matatanda na
mamatay mula sa COVID-19

Sino ang mga nahahawa?
Pinagmulan: Business Insider

Ang impeksyon na walang sintomas at kumakalat mula sa mga taong walang
aunmang sintomas na nararamdaman ay possible!

Paano kung masama ang aking pakiramdam?

GAYUNPAMAN…

?

Hindi pa matukoy kung gaano kadalas nagyayari ito!

A

Masama ang pakiramdam ko, ano ang aking kailangan gawin?
1 Tumawag at kumulsulta sa

2 Kung walang malapit na doktor,

4 Bago pumunta sa departamento

3 Huwag pumunta sa departamento

i-kontact ang iyong lokal na
kagawaran ng kalusugan

iyong doctor.

B

Pagkalat ng virus

ng emerhensiya siguraduhin
muna na tumawag upang ipagbigay
alam sa mga staff upang sila ay
makapaghanda sa iyong pagdating

ng emerhensiya maliban kung
mayroon kang mga malubhang
sintomas

Kasama ang mga sumusunod:
lagnat o sobrang baba ng temperatura
hirap sa paghinga
pagkalito o pagkabilasa
labis na pagkahilo o pakiramdam na mahihimatay

+ COVID-19

Walang mga sintomas

Pinagmulan: Harvard Health Publishing

Pinagmulan: Centers for Disease Control

Paano maiiwasan ang pagkalat ng sakit?
Disinfect ang madalas
hawakan na mga bagay

Panatilihin na laging
malinis ang mga kamay
• Sa paghugas gamit ang
sabon at tubig, 20 segundo
• Kung hindi maaring maghugas,
gumamit ng alkohol o sanitizer
sa kamay (na hindi bababa sa
60% na alcohol)

Tamang layo ng bawa’t isa

estante, ibabaw ng mesa,
hawakan ng pinto, cell phone,
keyboards, etc.

Kasama…

6 ft
(2 m)

at

hindi bababa sa 6 talampakan
sa pagitan ng iyong sarili at sa iba pa

Iwasan ang malalaking
pagtitipon

Magsuot ng face mask o siguraduhin na nakatakip
ang bibig at ilong paglalabas ng bahay
Ano ang “physical distancing”?
Ano ang pwede? Ano ang hindi pwede?

IWASAN
• Pagtitipon ng mga tao
• Palaruan, mga bisita sa bahay
• Konsyerto
• Kaganapan sa atleta
• Masikip na tindahan
• Bar at restawran
• Di-mahahalagang paglalakbay
• Bus/tren (kung maaari)
Inangkop mula sa: County of Los Angeles Public Health
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MAARING
GAWIN
• Paglalakad
• Pag-eehersisyo sa bahay
• Pagbasa ng libro
• Makinig sa musika
• Mag-video chat sa mga
kaibigan at kapamilya
• Tawagan o i-text ang
mga kaibigan
• Tawagan o i-text ang
matandang kapitbahay
Pumunta sa tindahan sa mga
oras na walang gaanong tao!

Bakit ito mahalaga?
Ito ay naglalayon na bigyang proteksyon ang bawat isa at ang comunidad upang
masuportahan ng buong lakas ang ating mga healthcare providers laban sa sakit
na COVID-19!

# mga taong nagkakasakit na sabay sabay

?

WALANG sinunod na mga hakbang para
lumiit ang pagkalat ng sakit
Ilang mga may sakit ang kayang tugunan ng
ating health care system

Gaano na katagal kumakalat ang virus

Kapag sinunod ang mga nasabing hakbang
ay mas maliit ang pagkalat ng COVID-19 at
mababawasan ang mga bagong kaso ng COVID-19.
Sa katagalan, mas liliit ang mga kaso ng COVID-19

Inangkop mula sa Centers for Disease Control

Ang physical distancing ay hindi nangangahulugang maghiwalay sa
lipunan! Maghanap tayo ng mga paraan upang manatiling konektado
sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono, video chat, at iba pa.

Magkasama, kaya natin…
Creator: Ryoko Hamaguchi (MS4, Harvard Medical School)
Translated by Kristen Ampig, MS1, Drexel University College of Medicine

