






















Tagalog  4.20



Pag-aalaga sa Iyong Sarili at sa Iba pa sa Tahanan

Dumistansya.
• Huwag magkaroon ng mga bisita.
• Umagwat nang kahit 6 feet man lang mula sa ibang tao.
• Matulog nang head-to-toe (magkabaliktad) kung kasama 
mo sa kama ang isang taong may sakit, o matulog sa sofa.
• Ihiwalay ang mga taong may sakit mula sa mga taong 
madaling mahawa at magkaroon ng malalang sakit.

Kung ikaw o ang isang tao sa iyong tahanan ay may sakit:

Manatiling malinis.
• Itapon kaagad ang mga tissue sa basurahan pagkagamit.
• Maghugas ng mga kamay nang madalas, lalo na pagkatapos 
mong umubo o bumahing.
• Madalas na linisin ang mga ibabaw.
• Gamit ang sabon panlaba, labhan ang mga tuwalya, kumot 
at kobre-kama, at mga damit sa pinakamainit na setting na 
maaari, at patuyuin ito nang maigi.
• Huwag ipahiram ang mga kutsara’t tinidor sa ibang tao, at 
hugasan ang mga ito tuwing pagkagamit. 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapabagal ng 
pagkalat ng COVID-19, bisitahin ang on.nyc.gov/coronavirus.

Magtakip.
• Takpan ang iyong ilong at bibig gamit ang pantakip 
sa mukha kapag wala pang 6 feet ang agwat mo mula 
sa iba pa.
• Umubo o bumahing sa isang tissue o sa iyong siko.



Kailan Ka Dapat Magpa-test para 
sa COVID-19
Dapat kang magpa-test para sa COVID-19 
kung ikaw ay:
• May mga sintomas ng COVID-19, anuman ang 
iyong edad, chronic na kondisyon, o okupasyon
• Nálapit ka sa isang taong nakompirmang may 
COVID-19, may sintomas ka man o wala
• Nagtratrabaho ka sa isang residential setting 
kung saan may grupo-grupo (hal., nursing home, 
shelter, o adult care facility), may sintomas ka 
man o wala

Upang humanap ng testing site malapit 
sa iyo, bisitahin ang nyc.gov/covidtest.







www.nyc.gov/NYCHOPE

@nycagainstabuse #awarenesshelphope

Kumuha ng impormasyon at mga 
sanggunian na makakatulong sa iyo, o sa 
isang taong mahal mo na nakararanas ng 
karahasan sa pagde-date, tahanan, o 
karahasan batay sa kasarian.
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