
 
 

 

Mas Ligtas na Pagtatalik at 
COVID-19 

 
Ang lahat ng mga residente ng County ng Santa Clara ay dapat na manatili sa bahay hangga't maaari at bawasan ang 
pakikipagsalamuha sa iba upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19.  
 
Normal na bahagi ng buhay ang pagtatalik at dapat palaging may pahintulot ng lahat ng mga partido. Itong 
impormasyon ay nag-aalok ng mga paraan upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng COVID-19 habang 
nakikipagtalik. Ang mga desisyon tungkol sa pagtatalik at sa sekswalidad ay kailangang balansehin na kasama ang 
personal at pampublikong kalusugan.  
 
Sa panahon ng pinalawig na emergency sa pampublikong pangkalusugan, ang mga tao ay magtatalik at dapat 
makipagtalik. Subukan na gamitin ang mga hakbang na ito upang mabawasan ang panganib sa inyong sarili, inyong 
mga partner, at sa ating komunidad.  
 
Ngunit maaari ba kayong makipagtalik?  
Oo! Narito ang ilang mga tip kung paano masiyahan sa mas ligtas na pagtatalik at mabawasan ang panganib ng 
pagkalat ng COVID-19.  

 
1. Alamin kung paano kumakalat ang COVID-19.  

• Maaari kayong magkaroon ng COVID mula sa taong mayroon nito.  
o Ang COVID-19 ay maaaring kumalat sa mga tao na nasa loob ng 6 na talampakan ng isang taong may 

COVID-19. 
o Ang mga maliliit na piraso ng virus ay kumakalat sa laway, uhog, o paghinga ng mga taong may COVID-

19, kahit na mula sa mga taong walang sintomas.  
o Mga patak mula sa paghinga (tinatawag na respiratory droplets) ay maaaring mapunta sa mga kamay 

at sa mga ibabaw ng mga kagamitan at manatili ng maraming araw. Ang paghawak sa mga lokasyong 
ito na may mga nakakahawang patak ay maaaring makahawa sa sinuman kapag ang kanilang kamay ay 
dumampi sa bibig, ilong, o mga mata. 

• Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa COVID-19 at pagtatalik.  
o Ang mga patak sa paghinga, laway, at likido mula sa inyong ilong ay kilala na kumakalat ng COVID-19 at 

maaaring nandoon habang nakikipagtalik.  
o Habang naghahalikan o habang nakikipagtalik, kayo ay nakikipagsalamuha ng malapitan sa isang tao 

at maaaring kumalat ang COVID-19 sa pamamagitan ng mga patak o laway. 
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o Walang napag-alaman na katibayan na ang virus ay maaaring kumalat sa pamamagitan ng semilya. 
Ipinapakita ng ilang pagsasaliksik ang posibilidad ng pagkalat ng virus sa bibig o baga ng isang tao sa 
pamamagitan ng pagdampi sa mga nahawaang dumi; gayunpaman, ito ay nangangailangan ng 
karagdagang pag-aaral.  

o Hindi namin alam kung ang COVID-19 ay maaaring kumalat sa pamamagitan nang pagtatalik sa puki o 
tumbong.  

o Alam namin na ang ibang mga coronavirus ay hindi madaling kumalat sa pagtatalik. Nangangahulugan 
ito na ang pagtatalik ay hindi malamang isang karaniwang paraan na kumakalat ang COVID-19. 

2. Makipagtalik lamang sa mga taong malapit sa iyo.  
• Ang iyong sarili ang inyong pinakaligtas na sex partner. Ang magpasaya sa sarili ay hindi makapagkalat ng 

COVID-19, lalo na kung hinuhugasan niyo ang inyong mga kamay (at anumang mga laruan ng pagtatalik) 
gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 na segundo bago at pagkatapos ng pagtatalik. 

• Pakikipag-usap sa ating partner na virtual (kilalang bilang cybersex o sexting) ay isang mahusay na 
alternatibo kung ang ating partner ay nakatira sa ibang sambahayan at sumusunod sa rekomendasyong 
pagdistansya sa ibang tao.  

• Ang susunod na pinakaligtas na partner ay ang tao na nakatira sa iyo. Ang pakikipagsalamuha ng malapitan – 
kabilang ang pagtatalik – sa isang maliit na grupo ng mga tao ay makakatulong sa pagpababa ng panganib ng 
pagkalat ng COVID-19.  

o Ikaw at ang inyong (mga) partner na nakatira sa iyo ay makapagpababa ng panganib ng impeksyon sa 
pagsusuot ng maskara kapag nasa publiko, pagsunod sa pagdistansya sa ibang tao na 6 na talampakan 
o higit pa, at madalas na paghuhugas ng kamay.  

o Makipagtalik lamang kasama ang mga partner na pumapayag (pahintulot).  
o Karagdagang impormasyon tungkol sa pahintulot, bisitahin ang on.nyc.gov/consent. 

• Dapat niyong limitahan ang pakikipagsalamuha ng malapitan – kabilang ang pagtatalik – sa sinumang nasa 
labas ng inyong sambahayan. 
Kung makikipagtalik kayo sa mga tao na nasa labas ng inyong sambahayan, magkaroon ng kaunting bilang ng 
mga partner hangga't maaari at pumili ng mga partner na mapagkakatiwalaan niyo. Pag-usapan ang mga 
kadahilanan ng panganib ng COVID-19, tulad nang pagtalakay niyo nang PrEP, mga condom, at iba pang mga 
paksa para sa ligtas na pagtatalik. Tanungin sila tungkol sa COVID-19 bago kayo makipagtalik.  

• Mayroon ba silang mga sintomas, o mayroon ba silang mga sintomas sa huling 14 na araw? Ang 
karamihan ng mga taong may COVID-19 ay may mga sintomas, ngunit ang mga tao ay makapagkalat ng 
virus kahit na wala silang mga sintomas. Ang lagnat, ubo, pananakit ng lalamunan, at kakapusan sa paghinga 
ay mga sintomas na dapat itanong. Tandaan na ang pagtatanong tungkol sa mga sintomas ay hindi isang 
perpektong paraan upang malaman kung may COVID-19 ang isang tao. 

o Gaya na ang ilang tao ay hindi kailanman nagpapakita ng mga sintomas ng mga impeksyon na 
makukuha sa pamamagitan ng pagtatalik tulad ng gonorrhea, chlamydia, at syphilis bago ipasa ito sa 
kanilang (mga) partner, ang ilang tao ay hindi kailanman magpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 
bago ipasa ito sa kanilang (mga) partner. Laktawan ang pakikipagtalik kung hindi maganda ang iyong 
pakiramdam o ng inyong (mga) partner. 

• Nasuri ba sila na may COVID-19 gamit ang isang swab sa ilong o pagsusuri ng laway? Ang mga tao na 
gumaling mula sa COVID-19 na hindi bababa sa 10 araw mula sa araw na nagsimula ang kanilang mga 
sintomas (o nakuha ang kanilang positibong pagsusuri) at hindi nagkaroon ng lagnat nang hindi bababa sa 
24 na oras ay malamang na hindi na makapagkalat ng virus.  
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• Kung ang dalawa ay kumpanya kung gayon ang tatlo (o higit pa) ay tiyak na isang pagtitipon ng maraming 
tao. Ang anumang uri ng mga malalaking pagtitipon ay hindi ligtas sa panahon ng COVID-19. Dapat na iwasan 
ang pakikipagsalamuha ng malapitan sa maraming tao. Ngunit, kung magpasya kayong maghanap ng isang 
pagtitipon ng maraming tao, ang mga tip upang mabawasan ang inyong panganib na makapagkalat o 
mahawaan ng COVID-19 ay nasa ibaba: 

o Limitahan ang laki ng inyong listahan ng mga bisita. Panatilihin itong intimate o personal. 
o Makipagtalik lang sa parehong sex partner.  
o Pumili ng mas malaki, mas bukas, at may maaliwalas na mga espasyo. 
o Magsuot ng panakip sa mukha, iwasan ang paghahalikan, at huwag hawakan ang inyong mga 

mata, ilong, o bibig na hindi nahugasan ang mga kamay. 
o Magdala ng alcohol-based sanitizer ng kamay. 
o Makipag-usap sa inyong (mga) partner at unawain kung paano kumakalat ang COVID-19. Gamitin ang 

inyong pinakamahusay na pagpapasya at tandaan na ito ay palaging tungkol sa pagpapababa ng inyong 
panganib hangga't maaari.   

• Kung ikaw ay karaniwang nakikipagkita sa inyong mga sex partner sa online o naghahanapbuhay sa 
pamamagitan ng pakikipagtalik, isaalang-alang ang pagpahinga mula sa mga personal na pag-date. Ang 
mga pagdate sa video, sexting, subscription-based fan platforms, mga seksing “Zoom parties” o mga chat 
room ay maaaring niyong pagpipilian. 

• Kung magpasya kayong makipagtalik sa labas ng grupo ng iyong mga kaibigan o sa isang hook up: 
o Mahigpit na subaybayan ang inyong sarili para sa mga sintomas. 

• Isipin ang pagpapasuri para sa COVID-19 (swab o laway) nang mas madalas (buwan-buwan o sa anim na araw 
pagkatapos ng pagtatalik). Bumisita sa sccfreetest.org o tumawag sa 211 para sa impormasyon kung saan kayo 
maaaring magpasuri. Libre ang pagpapasuri sa mga lokasyon na nai-sponsor ng County ng Santa Clara, ngunit 
maaari din kayong humiling sa inyong pangunahing care provider upang isangguni kayo para sa isang 
pagsusuri. 

• Labis na maging maingat kapag kasama niyo ang mga taong nanganganib na magkaroon ng matinding sakit ng 
COVID-19, tulad ng mga taong higit sa 65 na taong gulang o ang may malubha na mga medikal na kondisyon.  

o Siguraduhing gumamit ng mga panakip sa mukha at madalas na maghugas ng kamay upang 
mabawasan ang panganib sa iba. 

3. Kung nagkaroon ka na ng COVID-19, hindi ito nangangahulugang na hindi niyo muli makukuha ito. Huwag asahan 
ang mga resulta ng pagsusuri upang matulungan kayong makapagpasya tungkol sa pagtatalik.  
• Ang isang positibong pagsusuri para sa COVID-19 ay maaaring magpakita na dati kayong nalantad sa virus o 

mayroon kayong mga antibody nito, ngunit hindi ito nangangahulugan na protektado kayo mula sa muling 
pagkakahawa sa virus.  

• Ang isang nakaraang positibong pagsusuri para sa COVID-19 (swab sa ilong o laway) ay nangangahulugang 
mayroon na kayong COVID-19 at malamang hindi na kayo muli makakuha nito. Ngunit, hindi namin alam kung 
gaano kalakas ang proteksyon na iyon o kung gaano ito katagal mananatili.  

• Mag-ingat sa paggamit ng mga pagsusuring ito sa paggawa ng mga pagpapasya tungkol sa kung kanino kayo 
makikipagtalik at kung anong uri ng pagtatalik ang iyong gagawin dahil ang mga resulta ng pagsusuri ng 
antibody ay hindi tiyak na patunay ng kaligtasan sa sakit. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga 
pagsusuri para sa COVID-19 at kung paano unawain ang mga resulta, tingnan ang Patnubay sa Pagbibigay 
Kahulugan ng Mga Resulta ng Pagsusuri para sa COVID-19.   

 

12/10/2020               Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng Santa Clara County 
 
4. Mag-ingat habang nakikipagtalik 

https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/learn-what-to-do.aspx#howto
https://www.sccgov.org/sites/covid19/Pages/covid19-testing.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/Testing-Guidance.pdf
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/05/Testing-Guidance.pdf


• Ang paghahalikan ay madaling makapagpasa ng virus. Iwasang halikan ang sinumang hindi bahagi ng maliit 
na grupo ng mga taong malapit sa iyo. 

• Ang rimming (bibig sa tumbong) ay maaaring makapagkalat ng virus. Ang virus sa mga dumi ay maaaring 
pumasok sa inyong bibig at maaaring humantong sa impeksyon. 

• Magsuot ng panakip sa mukha o maskara. Marahil bagay ito sa iyo, marahil ay hindi, ngunit sa panahon ng 
COVID-19 ang pagsusuot ng panakip sa mukha na tumatakip sa inyong ilong at bibig ay isang mabuting 
paraan upang dumagdag sa antas ng proteksyon sa panahon ng pagtatalik. Ang matitinding paghinga ay 
makapagkalat pa lalo ng virus, at kung ikaw o ang inyong partner ay may COVID-19 at hindi niyo alam ito, 
makakatulong ang maskara na pigilan ang pagkalat na iyon.  

• Gawin itong medyo kinky. Maging malikhain sa mga posisyon sa pagtatalik at mga harang na pisikal, tulad 
ng mga dingding, na nagpapahintulot sa mga paghipo na sekswal habang pinipigilan na magkalapit ang 
mga mukha. 

• Magsalsal na magkasama. Gumamit ng pisikal na distansya at mga panakip sa mukha upang mabawasan ang 
panganib.  

• Maaaring mabawasan ng condom at dental dam ang pagdikit sa laway, semilya o dumi habang 
nakikipagtalik sa bibig o tumbong. Ngunit hindi katulad ng ibang mga STI, ang mga condom ay maaaring 
hindi sapat upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19, dahil ang mga daliri na madapuan ng 
mga nakakahawang patak ay maaaring makapagkalat ng virus. Bisitahin ang Crane Center upang 
makakuha ng mga libre at ligtas na mga produkto sa pagtatalik. Bilang isang bonus, maaari din kayong 
makakuha ng isang libre at mabilis na pagsusuri sa HIV. 

• Ang paghuhugas bago at pagkatapos ng pagtatalik ay lalong mas mahalaga. 
o Hugasan ang mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 na segundo. 
o Hugasan ang mga laruan na ginagamit sa pagtatalik gamit ang sabon at maligamgam na tubig. 
o Disimpektahin ang mga keyboard at touch screen na pinapagamit niyo sa iba. 

 
5. Laktawan ang pakikipagtalik kung hindi maganda ang iyong pakiramdam o ng inyong partner 

• Kung hindi maganda ang iyong pakiramdam, o magsimula na hindi maganda ang pakiramdam, iwasan ang 
paghahalikan, pagtatalik o anumang pakikipagsalamuha ng malapitan sa iba. Para sa karagdagang 
impormasyon, bisitahin ang sccgov.org/coronavirus at hanapin ang mga sintomas ng COVID.  

• Kung nalantad kayo sa isang taong may COVID-19, iwasan ang pakikipagsalamuha ng malapitan sa 
sinumang nasa labas ng inyong sambahayan at sundin ang patnubay ng Pampublikong Pangkalusugan ng 
Santa Clara County kung paano maiwasang malantad ang iba. Ang mga taong nalantad sa COVID-19 ay 
dapat na magpasuri para sa virus gamit ang isang swab o laway na pagsusuri. 

• Kung ikaw o ang inyong partner ay may medikal na kondisyon na maaaring humantong sa matinding 
sakit ng COVID-19, maaari niyo ding laktawan ang pagtatalik.  

o Kabilang sa mga medikal na kondisyon ang sakit sa baga, katamtaman hanggang malubhang hika, 
sakit sa puso, diyabetis, labis na katabaan (obesity), sakit sa bato, sakit sa atay, kanser, o 
mahinang immune system (halimbawa, pagkakaroon ng unsuppressed HIV o ang mababang 
bilang ng CD4). 

• Subaybayan ang inyong mga sintomas 
o Kung kayo ay higit sa 60 taong gulang o may kondisyon na naglalagay sa iyo sa mas mataas na 

panganib para sa malubhang sakit, subaybayan ang inyong sakit at talakayin ang anumang mga inaalala 
sa inyong doktor.  
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o Kung lumala ang inyong mga sintomas, ikaw ay nahihirapang huminga, o nagkaroon ng iba pang mga 
nakakabahalang sintomas, tawagan kaagad ang inyong doktor. 

o Kung ito ay isang emergency, tumawag sa 911. Sabihin sa kanila na kayo ay maaaring may COVID-19. 
• Walang partikular na gamot sa paggamot ng sakit na COVID-19 

o Magpahinga ng lubusan, uminom ng maraming likido, kumain ng mga malusog na pagkain, at bawasan ang 
stress. 

o Gumamit ng acetaminophen (hal. Tylenol) o ibuprofen (hal. Advil) upang mabawasan ang lagnat at mga 
pananakit ng katawan. 

o Ang karagdagang pangangalaga sa ospital ay makakatulong sa pamamahala ng mas malubhang mga problema o 
komplikasyon. 
 

6. Pigilan ang HIV, iba pang mga impeksyon na nakukuha sa pagtatalik (mga STI) at hindi inaasahang pagbubuntis.  
• HIV: Ang paggamit ng condom, pagkuha ng pre-exposore prophylaxis (PrEP) at pagkakaroon ng hindi 

makikitang viral load ay nakakatulong sa pagpigil ng HIV. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang 
sccgov.org/site/phd/Pages/phd.aspx at hanapin ang Mga Mapagkukunan at Pagpapasuri sa STD/HIV sa 
ilalim ng Services tab.  

• Iba pang mga STI: Ang paggamit ng condom ay nakakatulong sa pagpigil ng iba pang mga STI. Bisitahin ang 
sccgov.org/site/phd/Pages/phd.aspx at hanapin ang Mga Mapagkukunan at Pagpapasuri sa STD/HIV  sa 
ilalim ng Services tab.  

• Ang Crane Center: Tumawag sa Crane Center sa 408-792-3720 (Lunes hanggang Biyernes, 9 a.m. hanggang sa 
4:30 p.m.) upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggawa ng isang appointment para sa 
pagpapasuri.  
 

7. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa COVID-19. 
• Bisitahin ang webpage ng Departamento ng Pangkalusugan ng Santa Clara County: 

www.sccphd.org/coronavirus   
• Bisitahin ang webpage ng Mga Sentro para sa Pagkontrol & Pagpigil sa Sakit: www.cdc.gov  
• Kung mayroong anumang mga katanungan, tumawag sa inyong doktor.  
• Paano disimpektahin ang inyong tahanan kung ang isang tao ay may sakit: 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/disinfecting-your-home.html  
 

Mga Madalas na Katanungan 
 

1. Ligtas ba ang pakikipagtalik sa aking asawa/partner na mas madalas na nakikipagsalamuha sa ibang tao sa 
trabaho at hindi nakakapagdistansya sa ibang tao? 
• Ang mga trabaho na madalas ang pakikipagsalamuha sa ibang tao tulad ng klerk ng grocery, mga 

medical provider, at mga trabahador sa pabrika ay maaaring pumili na magkuwarantina ng sarili mula 
sa ibang miyembro sa kanilang tahanan. 

• Ang mga partner na may trabaho na madalas ang pakikipagsalamuha sa ibang tao ay maaaring 
gumawa ng mga sumusunod na hakbang sa kaligtasan upang higit na maprotektahan ang mga 
miyembro ng kanilang sambahayan: paghubad ng kanilang sapatos sa pagdating sa bahay, pagtanggal 
at paghugas ng kanilang mga damit, at pagligo. Gayunpaman, ang pagkuwarantina pa rin ng sarili ang 
pinakamabisa (CDC). 
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• Upang makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagkalat ng COVID-19 habang nakikipagtalik: 
a. Iwasan ang paghahalikan. 
b. Ikaw at ang inyong partner ay maaaring magsuot ng maskara sa mukha. 
c. Gumamit ng proteksyon habang nakikipagtalik upang mabawasan ang pagdikit sa laway, semilya at 

dumi. 
 

2.   Ligtas bang makipagtalik kung ako at ang aking partner ay parehong nasuring positibo sa COVID-19 at 
gumaling na? Kami ba ay maituturing na immune? 

• Sa kasalukuyan, ang immune response sa COVID-19 ay hindi pa lubos na nauunawaan, at sinasaliksik pa  
rin 

• Malamang na ligtas para sa iyo at sa inyong partner ang pakikipagtalik kung kayo ay sumusunod sa 
pangkaligtasang pag-iingat. 

• Iwasang magkaroon ng mga karagdagang partner sa pagtatalik, dahil maaari nitong pataasin ang inyong 
panganib 

 
3.  Ako ay naniniwala na ako ay may mga sintomas ng COVID-19 ngunit hindi ako kailanman nagpasuri. Ligtas 

ba sa aking partner at sa akin ang makipagtalik? 
• Maaari niyong kumpirmahin ang isang nakaraang impeksyon sa pamamagitan ng pagpapasuri ng 

antibody kung sa palagay niyo na nakakaranas kayo ng mga sintomas ng COVID-19 
• Kung positibo ang inyong pagsusuri ng antibody, malamang na nahawaan kayo ng COVID-19 at 

maaaring kayong magpatuloy na makipagtalik na ligtas kung isinasagawa niyo ang inirekomendang 
mga pamamaraan sa kaligtasan. 

• Kung negatibo ang inyong pagsusuri ng antibody, malamang ikaw ay wala dating impeksyon. 
Gayunpaman, maaari kang nahawaan kamakailan at dapat maghintay na makipagtalik sa inyong partner 

• Inirerekomenda na magpasuri kayo para sa COVID-19 upang malaman kung ikaw ay nakakahawa pa rin. 
Kung nagsimula na magkaroon kayo ng mga sintomas, kailangan niyong magbukod ng inyong sarili nang 
hindi bababa sa 10 na araw mula sa petsa ng nagsimula ang inyong sintomas AT 24 na oras na walang 
lagnat AT bumuti ang iba niyo pang mga sintomas. 
 

4. Naging positibo ako sa COVID-19 ngunit ako ay gumaling na. Kailan ko maipagpatuloy ang pakikipagtalik sa 
aking partner sa bahay? 
• Kung kayo ay nasuring positibo sa COVID-19 at hindi naulit ang pagpapasuri upang tingnan kung ikaw ay 

nakakahawa pa rin, hindi ito itinuturing na ligtas para sa iyo na makipagtalik maliban kung ginawa niyo ang 
mga sumusunod na hakbang.  

o Kung nagkaroon kayo ng mga sintomas (symptomatic): 
 10 na araw na ang lumipas mula nang nagsimula ang mga sintomas 
 24 na oras na walang lagnat (nang walang ginamit na gamot na nakakabawas ng lagnat), AT 
 Mga pagbuti ng iba pang mga sintomas (tulad ng ubo o kakapusan ng hininga) 

o Kung wala kayong mga sintomas (asymptomatic): 
 10 na araw na ang lumipas mula sa petsa nang nakolekta ang inyong positibong pagsusuri 

• Pagkatapos makumpleto ang isa sa mga hakbang na ito, maaari kayong maituring na "gumaling" at ligtas 
na makipagtalik sa inyong partner. 
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5. Bilang isang mas matandang adult na matagal nang may mga kondisyon sa kalusugan, ligtas ba para sa akin 

ang makipagtalik? 
• Kung kayo ay isang mas matandang adult na matagal nang may mga kondisyon sa kalusugan, mahalagang 

mag-ingat sa oras na ito at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang impeksyon, tulad ng 
pagdistansya sa ibang tao kapag nasa publiko (6 na talampakan ang layo), madalas na paghugas ng 
kamay, at pagsuot ng panakip sa mukha kapag umaalis sa bahay.  

• Talakayin kasama ang inyong partner ang tungkol sa kanilang mga sekswal na gawain. Maaari nilang 
baguhin ang inyong antas ng panganib 

• Iwasang makipagtalik sa mga tao na nasa labas ng inyong sambahayan. 
• Bilang isang mas matandang adult, isaalang-alang ang mga sumusunod na hakbang upang makatulong sa 

pagbawas ang inyong panganib na magkaroon ng impeksyon habang nakikipagtalik: 
o Iwasan ang paghahalikan. 
o Ikaw at ang inyong partner ay maaaring magsuot ng maskara sa mukha. 
o Gumamit ng condom upang mabawasan ang pagdampi sa laway at dumi. 

 
6. Mayroon akong bagong partner na hindi nakatira sa akin, ano ang dapat kong isaalang-alang para sa 

pakikipagtalik? 
• Dapat niyong isaalang-alang nang mabuti ang lahat ng mga panganib bago makisali sa napagkaugalian na 

pakikipagtalik o pakikipagtalik sa isang bagong partner. Inirerekomenda ng CDC ang pagsunod sa mga 
protokol ng pagdistansya sa ibang tao at ang pakikipagtalik sa isang bagong partner na nasa labas ng 
inyong sambahayan ay paglabag sa rekomendasyon na iyon. Ang pakikipagtalik sa isang tao na nasa 
inyong sambahayan ay ang pinakaligtas na mapagpipilian. 

• Gayunpaman, kung iniisip niyo na makipagtalik sa isang tao na nasa labas ng inyong sambahayan, 
tanungin ang inyong sarili at ang inyong bagong partner ng mga sumusunod na katanungan upang 
isaalang-alang ang panganib ng pagkalat o pagkahawa sa COVID-19. 

o Mayroon ba tayong mga trabaho na hindi tayo pinapayagan na magdistansya sa ibang tao? 
o Tayo ba ay mga mas matandang adult na matagal nang may mga kondisyon sa kalusugan? 
o Patuloy ba tayong sumusunod sa mga patnubay sa kaligtasan, tulad ng pagsusuot ng maskara sa 

mukha at nananatiling 6 na talampakan ang layo kapag nasa labas? 
o Mayroon ba tayong mga sintomas, o nagpapakita ng mga palatandaan ng sakit? 
o Mayroon ba tayong iba pang mga partner? 
o Nakatira ba tayo sa isang lugar na may mataas na antas ng pagkalat sa komunidad? 

• Kung sa tingin niyo na ikaw at ang inyong partner ay nasa mababang panganib para sa pagpasa ng virus, 
sa gayon sundin ang mga hakbang na ito para sa mas ligtas na pakikipagtalik: 

o Iwasan ang paghahalikan. 
o Ikaw at ang inyong partner ay maaaring magsuot ng maskara sa mukha 
o Gumamit ng condom upang mabawasan ang pagdampi sa laway at dumi. 
o Bawasan ang pangkalahatang bilang ng inyong mga partner. 
o Pag-usapan niyo at ng inyong partner kung ano ang inyong ginagawa sa pagdistansya sa 

ibang tao at para maprotektahan ang inyong mga sarili 
o Sundin ang mga hakbang upang mabawasan ang panganib ng mga STD at HIV. 
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7. Hindi ako nakatira sa aking pangmatagalang committed partner, ano ang dapat naming gawin tungkol sa 

pakikipagtalik? 



• Ang pisikal na intimacy at pakikipagtalik ay bahagi ng buhay, lalo na sa mga committed na relasyon. Ang 
mas ligtas na pagpipilian ay ang hindi makipagtalik sa isang tao na nasa labas ng inyong sambahayan. 
Gayunpaman, kung isinasaalang-alang niyo ang pakikipagtalik sa inyong partner na wala sa inyong 
sambahayan, mangyaring tanungin ang inyong sarili at ang inyong partner ng parehong mga katanungan 
tulad ng mga nailista sa itaas sa FAQ # 6. 

 

Kung ikaw ay nasuring positibo sa COVID-19 o kung mayroon kayong 
mga sintomas ng COVID-19, sabihin sa inyong (mga) partner. 
 

Kung nagpositibo for COVID-19, protektahan ang inyong partner, pamilya at mga kaibigan. 
• Habang nasa bahay, manatili sa mga nakahiwalay na silid at manatiling malayo sa ibang tao sa 

inyong sambahayan. Gumamit ng isang hiwalay na banyo, kung mayroon. 
• Magsuot ng isang maskara sa mukha kapag ikaw ay nasa paligid ng ibang tao sa bahay. Kung ikaw 

ay hindi makapagsuot ng maskara, hindi dapat pumasok ang ibang tao sa parehong silid na kasama 
ka o dapat silang magsuot ng maskara. 

• Madalas na linisin ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig o gamit ang alcohol-based na 
sanitizer ng kamay. 

• Takpan ang mga ubo at pagbahing ng isang tisyu at itapon ang ginamit na tisyu sa isang 
basurahan na may plastik. Pagkatapos, hugasan nang mabuti ang mga kamay gamit ang sabon 
at tubig. 

• Iwasan ang pagbabahagi ng mga personal na gamit sa bahay tulad ng mga pinggan, baso, o kumot. 
• Madalas na linisin ang hinawakan na mga kagamitan (tulad ng mga hawakan ng pintuan at 

switch ng ilaw). Ang mga regular na kagamitan sa paglilinis ng bahay ay epektibo. 
 

Ibukod ang sarili sa loob ng 10 na araw at hanggang mas bumuti ang inyong sakit. 
• Kung kayo ay may mga sintomas (symptomatic), manatiling nakabukod sa bahay sa loob ng 10 na 

araw mula sa petsa na nagsimula ang mga sintomas AT 24 na oras pagkatapos gumaling ang mga 
sintomas (paggaling ng lagnat na hindi gumamit ng gamot na nakakabawas ng lagnat at pagbuti ng 
iba pang mga sintomas) – alinman ang mas matagal.  

• Kung wala kayong mga sintomas (asymptomatic), manatiling nakabukod sa bahay hanggang sa hindi 
bababa sa 10 na araw mula sa petsa na nakolekta ng inyong positibong pagsusuri. 

• Ang mga taong nagtatrabaho sa healthcare ay dapat mag-abiso sa kanilang occupational health office 
at sundin ang anumang karagdagang mga tagubilin bago bumalik sa trabaho. 

 
Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan ay dapat kaagad na magkuwarantina ng 10 na araw pagkatapos 
malantad sa isang taong may COVID-19 at magsubaybay ng kanilang mga sintomas ng 14 na araw. 
Ang mga nakipagsalamuha ng malapitan ay dapat magkuwarantina (manatili sa bahay). Ang panahon ng 
pagkuwarantina ay magsisimula kaagad at matatapos ng 10 na araw pagkatapos na malantad sa isang taong may 
COVID-19, habang sinusubaybayan ang mga sintomas ng buong 14 na araw. Kung ang tao na nakipagsalamuha ng 
malapitan ay patuloy na nasa paligid ng nagbubukod na tao na may COVID-19 (ibig sabihin nakatira sa parehong 
bahay), ang panahon ng pagkuwarantina para sa nakipagsalamuha malapitan ay papalawigin ng karagdagang 10 
na araw pagkatapos matapos ang panahon ng pagbubukod ng kaso. 
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• Sa panahon ng pagkuwarantina, maaaring manatili sa bahay ang mga nakipagsalamuha ng malapitan 
ngunit dapat na maghiwalay hangga't maaari mula sa iyo. Kung maaari, dapat silang manatili sa mga 
nakahiwalay na mga silid at gumamit ng isang hiwalay na banyo. 

• Kung kailangan nilang lumabas ng bahay, dapat nilang gawin ang mahigpit na pagdistansya sa ibang 
tao at iwasan ang pakikipagsalamuha sa iba. 

o Hindi sila dapat dumalo sa trabaho, paaralan, o daycare. 
o Hindi sila dapat makilahok sa mga pangkatang aktibidad o pagtitipon. 
o Hindi sila dapat maglakbay sa isang eroplano. 

• Sa panahon ng pagkuwarantina, dapat na subaybayan ng inyong mga nakasalamuha sa sambahayan 
ang kanilang sarili para sa mga sintomas. Kung magkaroon sila ng lagnat, ubo, o iba pang mga 
sintomas, dapat silang tumawag sa kanilang doktor. 

• Kung sinuman sa inyong mga nakasalamuha sa sambahayan na higit sa 60 na taong gulang o may 
kondisyon na naglalagay sa kanila sa mas mataas na panganib para sa malubhang sakit, dapat nila 
maging mas maingat sa paghiwalay at pagprotekta ng kanilang sarili, subaybayan ang kanilang sarili 
para sa sakit at talakayin ang anumang mga inaalala sa kanilang doktor.    

• Bago bumisita sa isang ospital, emergency room, o opisina ng doktor, dapat silang tumawag nang 
maaga upang ipaalam sa provider na ang isang miyembro ng sambahayan ay kamakailan na 
nadyagnose na may COVID-19.  

• Kung ang inyong nakasalamuha sa sambahayan ay magkaroon ng lagnat, ubo, o kakapusan ng hininga 
ngunit hindi nasuri para sa COVID-19, dapat silang manatiling nakabukod sa bahay hanggang 24 na 
oras pagkatapos mawala ang lagnat at bumuti ang iba pang mga sintomas.  

 
 
Para sa pinakabagong impormasyon, bisitahin ang sccgov.org/coronavirus o cdc.gov/covid19.  
Ang Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan ng County ng Santa Clara ay maaaring magbago ng mga 
rekomendasyon habang umuusbong ang sitwasyon. 8.20.20 
 
Ang gabay na ito ay inangkop mula sa "Mas Ligtas na Pagtatalik at COVID-19" ng Departamento ng Pangkalusugan ng NYC 
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-sex-guidance.pdf?utm_source=morning_brew  
 
At Ang "COVID-19 at Inyong Sekswal" ng Fenway Institute 
https://fenwayhealth.org/fenway-health-releases-guide-to-covid-19-and-your-sexual-health/  
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