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Nobyembre 20, 2020 

Para sa:  Lahat ng mga Manggagawa sa Healthcare at mga Indibidwal na Nagtatrabaho sa mga 
Lokasyon na May Maraming Tao (Hal. Mga Kulungan; Shelter; Pasilidad ng Healthcare; at 
Iba pang Pasilidad na Nagsisilbi sa mga Mahihinang Populasyon) 

RE:  Pagprotekta ng Inyong Kalusugan sa Pagtaas ng mga Kaso ng COVID-19 sa Santa Clara          
County 

 

Ang ating county ay pumasok sa purple (pinakamahigpit) na antas ngayong linggo, na nagpapahiwatig 
na ang COVID-19 ay muling sobrang laganap sa ating komunidad; sa katunayan, ito ay mas laganap 
ngayon kaysa sa iba pang oras sa panahon ng pandemyang ito. Parehong bilang ng mga kaso at mga 
na-oospital ay lalong tumaas sa nakalipas na dalawang linggo at hindi nagpapakita na bumabagal ito. 
Malamang na ikaw ay may kilala na mga taong nagkaroon ng COVID-19, at ikaw ay maaaring nag-
aalala na mahawa din ng COVID-19 at madala mo ito sa bahay sa inyong pamilya at mga kaibigan. 

Ang sulat na ito ay nagbabahagi ng ilang mga paraan para manatiling mas ligtas sa trabaho at sa 
bahay. Ang inyong kalusugan ay makabuluhan. Kung wala ka, ang mga mahalagang pasilidad tulad 
ng mga ospital, pasilidad sa long-term care, kulungan, at shelter ay hindi ligtas na makapagpatakbo. 
Tulad ng ating naranasan ng maraming beses sa pandemyang ito, ang mga pagsiklab ng COVID-19 ay 
mabilis na kumakalat sa mga lokasyon na may maraming tao. Mas lalo ngayon, ang inyong 
komunidad ay umaasa sa iyo para manatiling malusog at gumawa ng mga pag-iingat sa kaligtasan sa 
COVID-19 habang ikaw ay nasa trabaho at kung wala sa trabaho. 

Narito ang aking mga pinakamahusay na rekomendasyon upang maprotektahan ang inyong sarili at 
ang mga taong na iyong pinagsisilbihan sa trabaho: 

1. Manatiling nasa bahay para sa mga holiday. Ako ay mariing naghihikayat na ikansela 
niyo kaagad ang anumang plano na mayroon kayo para bumiyahe. Ang pagbibyahe ay 
naglalagay sa iyo sa mas mataas na panganib na mahawa sa COVID-19. Ang inyong 
pagbiyahe ay naglalagay din sa inyong pamilya, mga katrabaho, at mga tao na inyong 
sinisilbihan sa panganib, at maaari maglagay sa inyong pasilidad sa panganib na magkaroon ng 
kakulangan sa bilang ng mga kawani. Ang pagbibyahe ay mapanganib dahil mahirap 
magpanatili ng distansya mula sa iba na nasa labas ng inyong sambahayan, at ikaw ay 
malamang na makipagsalamuha sa maraming tao. Marami sa mga tao ay nahawaan sa COVID-
19 mula sa pagbibyahe. Kung ikaw ay talagang dapat bumiyahe ngayon hanggang sa maagang 
bahagi ng susunod na taon, ako ay mariing naghihikayat sa iyo na magkuwarantina sa inyong 
sarili sa bahay sa loob ng 14 na araw pagkatapos mong bumalik, lalo na kung ikaw ay nasa 



loob kasama ang mga tao na hindi nakatira sa iyo, tulad ng pagbisita sa bahay ng isang kamag-
anak. Pagmasdan ang inyong sarili para sa mga sintomas sa loob ng 14 na araw at magpasuri sa 
3–6 na araw pagkatapos ng inyong pagbalik. 
 

2. Ligtas na magtipon at iwasang nasa loob kasama ang mga taong hindi nakatira sa iyo. Sa 
holiday season, ikaw ay maaaring magtaka kung ligtas na magdiwang kasama ang mga mahal 
sa buhay. Anumang aktibidad na kasama ang mga taong hindi nakatira sa inyong bahay o 
apartment ay nagpapataas ng inyong panganib na mahawaan ng virus. (Kabilang dito ang 
pagkain kasama ang mga katrabaho sa breakroom, na dapat iwasan.) Ang pagkain sa loob 
kasama ang sinuman na hindi nakatira sa iyo ay isang aktibidad na may mataas na panganib 
dahil kailangan mong tumanggal ng inyong panakip sa mukha para kumain. Marami sa mga 
tao ay nahawaan ng COVID-19 mula sa mga kaibigan at kamag-anak, at katrabaho. Ang 
pinakaligtas na paraan ay ang virtual na pakikipagkita. Kung kailangan niyong magkita na 
personal, makipagkita sa kaunting panahon (mas kaunti sa 2 na oras), makipagkita sa labas, 
umupo nang mahigit sa 6 na talampakan ang layo, manatiling may panakip sa mukha, at huwag 
magtipon kasama ang higit pa sa dalawa na iba pang mga sambahayan. Ang hindi ligtas na 
pagtitipon, lalo na sa loob na walang magandang bentilasyon (hal. nakabukas na mga bintana), 
pagdistansya, at pagsuot ng maskara, ay maaari ding maglagay sa inyong pasilidad sa panganib 
ng kakulangan ng bilang ng mga kawani. 
 

3. Regular na magpasuri para sa COVID-19, at kung ikaw ay nakaranas ng anuman sa mga 
sintomas ng COVID-19, magpasuri kaagad—huwag maghintay. Ikaw ay hinahangaan ng 
mga tao. Ipakita ang tamang halimbawa sa pamamagitan ng regular na pagpapasuri. Ito ay 
nagpoprotekta sa mga tao sa inyong trabaho at sa bahay. Kung ikaw ay nasuring positibo, 
mayroong mga programa na makakatulong sa iyo sa inyong upa at pagkain habang ikaw ay 
nagbubukod at nagpapagaling. Ang pagpapasuri ay libre at walang sakit. Ang inyong employer 
ay maaaring magbigay ng pagpapasuri. O, kung ikaw ay may health insurance, ang inyong 
regular na doktor ay kinakailagan na magsuri sa iyo. Sa sinuman na walang health insurance, o 
sinuman na komportable, ang County ng Santa Clara ay nag-aalok ng maraming lokasyon para 
sa libreng pagpapasuri. Mag-iskedyul ng pagsusuri sa www.sccfreetest.org. 

 

Kung ikaw ay may mga katanungan o nangangailangan ng mapagkukunan, ang pagtawag sa 2-1-1 ay 
isang magandang paraan para makapagsimula. Sila ay magdidirekta sa iyo sa tamang suporta. Maaari 
din kayong magbisita sa www.sccphd.org/coronavirus. Ang pagpapanatili na ikaw ay malusog ay 
mahalaga. Ang pagsusuporta sa iyo kung ikaw ay magkasakit ay mahalaga din. Ang County ng Santa 
Clara ay may mga mapagkukunan na nakahanda para sa iyo. 

Maraming salamat sa inyong serbsiyo sa ating komunidad, at ninanais ko na ikaw ay magkaroon ng 
ligtas at malusog na holiday season. 

 

http://www.sccfreetest.org/
http://www.sccphd.org/coronavirus


 

Sara H. Cody, MD 
Opisyal ng Pangkalusugan 
 
 
 
 
 
 
  


