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CORONAVIRUS
ANO ANG CORONAVIRUS?
• Ito ay isang klase ng mikrobyo na nagdudulot ng 

sakit katulad ng lagnat at ubong walang plema   
at ng mas malubhang sakit sa baga.

• Novel coronavirus ang tawag sa 
panibagong uri ng virus na nagpadama 
noong Disyembre 2019.

• Ang tawag sa sakit na galing sa novel 
coronavirus ay COVID-19.

ANU-ANO ANG MGA SINTOMAS NG COVID-19?

LAGNAT
Temperatura ng 

katawan na 
hindi bababa 

sa 38°C

UBONG 
WALANG 

PLEMA

HIRAP SA 
PAGHINGA

PAGTATAESAKIT O 
PAMAMAGA NG 

LALAMUNAN

PAGKAWALA
NG PANLASA 

AT PANG-AMOY

SAKIT NG 
KATAWAN

SA MALULUBHANG KASO,  
MAAARI ITONG MAGING SANHI NG

PULMONYA PAGKAMATAY

AT

PAALALA!

Isangguni sa BHW / barangay / rural health unit o sa inyong doktor 
kung nararanasan ang mga sumusunod:
• Hinihingal o nahihirapang huminga
• Paghinga ng 30 na siklo o mas mabilis pa sa loob ng isang minuto
• Tuluy-tuloy at lumalalang lagnat, ubo, o iba pang sintomas
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Ito ay naipapasa sa ibang tao sa pamamagitan ng tumalsik na 
laway (o droplets) sa pag-ubo, pagbahing, pagsasalita, o pagkanta 
ng tao na may COVID-19. Nahahawa ang iba pang mga tao kapag 
nalanghap nila ang droplet mula sa kalapit na taong mayroong 
virus.

PAANO KUMAKALAT ANG COVID-19?

Mas maliit ang pagkakataon na mahawa ang isang tao kung malayo 
ito sa taong may virus. Kinakailangang lumayo ng dalawang (2) metro 
mula sa mga tao upang hindi nito malanghap ang droplet na may 
virus. Ang 2 metro ay sukat ng isang dipa ng tao. Kasing haba din ito 
ng isang motorsiklo. 2 metro ang layo

1. Mga taong mahina ang 
resistensya o may sakit

    gaya ng:
• Diabetes
• Hypertension
• Sakit sa puso
• Asthma
• Sakit sa baga
• Kanser
• HIV / AIDS
• Tuberculosis

2. Mga taong naninigarilyo, 
gumagamit ng vape, at 
malakas uminom ng alak

3. Mga matatanda
    (edad 65 pataas)

SINO ANG MGA KAILANGANG 
MAGDOBLE-INGAT?

2
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MAY GAMOT BA SA COVID-19?

WALA PANG MABISANG GAMOT O BAKUNA laban sa COVID-19. 
Pinag-aaralan pa lamang ito ng mga eksperto ngayon.

Supportive care at pag-aalaga base sa sintomas ang 
maaaring gawin para sa mga may kaso ng COVID-19.

MGA DAPAT GAWIN PARA MAIWASAN ANG 
PAGKALAT NG COVID-19

MANATILI
SA BAHAY

MAGSUOT NG 
FACE MASK AT
FACE SHIELD

UMUBO AT 
BUMAHING 
SA TAMANG 
PARAAN

GAWIN ANG 
PHYSICAL 
DISTANCING 
NA 2 METRO 
O HIGIT PA

IWASANG 
HAWAKAN ANG 
MUKHA LALO 
NA ANG MATA, 
ILONG AT BIBIG

MAG-
DISINFECT 
NG MGA 
KAGAMITAN AT 
KAPALIGARIN

MAGHUGAS
NG KAMAY NG
20 SEGUNDO
O HIGIT PA 
KADA ORAS

421

65 7

3

PALAKASIN 
ANG 
RESISTENSYA 
NG KATAWAN

8
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Sa hapag kainan, mas maganda kung may physical 
distance. Kung maliit ang hapag kainan, minumungkahi na 
magkatalikuran o hindi magkakaharap.

Buksan ang mga bintana hangga’t maaari 
para may mahusay na sirkulasyon ng hangin. 
Pag maganda ang bentilasyon, lumiliit ang 
posibilidad na magkahawahan ng COVID-19.

Mas mabuting huwag munang tumanggap ng bisita o ibang 
tao sa bahay.  Iwasan muna mangapit-bahay. Karamihan ng 
may COVID-19 ay walang mga sintomas ngunit nakakahawa. 
Maaaring mahawa sa COVID-19
sa pamamagitan ng pakikipagkuwentuhan 
o pakikisalamuha sa mga tao, maging sa 
ating mga kaibigan o kamag-anak.

4

Lumabas ng bahay kung kinakailangan lamang 
katulad ng pagbili ng pagkain, gamot o trabaho. 
Kapag nanatili sa bahay, mas maliit
ang pagkakataon na mahawa sa virus
o makahawa sa iba. 

MANATILI SA BAHAY1

4
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1. Kung may nararamdaman, huwag lumabas ng bahay. Ipaalam 
sa BHW ang kalagayan upang matulungan sa pagtugon sa 
mga sintomas at malaman kung sino ang mga nakasalamuha 
(contact tracing).

2. Bumukod sa hiwalay na kwarto. Kung
     hindi ito posible, humiwalay ng kama
     o tulugan na hindi bababa sa 2 metro
     ang layo mula sa ibang tao sa bahay.
     Maaari ring makipag-ugnayan sa barangay o RHU para sa
     mga community quarantine facilities o isolation units.

3. Linisin o i-disinfect ang palikuran 
tuwing pagkatapos gamitin.

ISOLATION / PAGBUBUKOD
Nakukuha ang COVID-19 dahil sa paglanghap 
ng virus na galing sa isang taong nahawa din ng 
COVID-19, mayroon mang sintomas o wala.
Ang virus nito ay hindi nabubuhay ng matagal
kung wala sa loob ng tao.

4. Magkaroon ng hiwalay na baso, plato, 
kutsara, tinidor, tuwalya, at iba pang 
mga kagamitan. Linisin ang mga ito 
tuwing pagkatapos gamitin. Huwag 
magluto o maghanda ng pagkain para 
sa ibang tao.

Dahil dito, kinakailangang magbukod o mag-isolate ang isang taong 
may sintomas ng COVID-19 upang maiwasang maikalat pa ang virus 
at hindi na makadagdag sa pasanin na hatid ng pandemya.

Ang pinakamabisang pangpatay ng virus ay ang antibodies ng 
tao na nabubuo sa katawan sa loob ng 10-14 na araw. Habang 
hinihintay na mapuksa ang virus sa katawan, iwasang makahawa 
ng iba dahil maaari itong mabuhay ulit sa loob ng katawan ng 
ibang tao sa 10-14 na araw.
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Tapos na ang 10 
araw mula sa 

unang araw ng 
pagkakaroon ng 

sintomas AT

Wala ng lagnat 
sa loob ng 72 

oras nang hindi 
ginagamitan ng 
mga gamot na 
pampababa ng 

lagnat AT

Gumaling na ang 
iba pang mga 

sintomas gaya ng 
ubo at sakit ng 

lalamunan

Makipagsangguni sa BHW / barangay / rural 
health unit / nars o doktor tungkol sa mga 
sintomas at bago tapusin ang pagbubukod.

Bigyan ng suporta at sapat
na pag-aalaga ang mga taong
may sakit ng COVID-19.
Hindi sila dapat sisihin, 
pandirihan, o bale-walain.

Ang taong mag-aalaga sa isang 
taong sumasailalim sa isolation 
ay dapat na laging magsuot ng 

mask at face shield.

Maghugas ng kamay gamit 
ang sabon at tubig tuwing 
pagkatapos mag-alaga sa 

taong may COVID-19.

5. Manatili sa bahay ng hindi bababa sa 10 araw. Huwag lumabas 
at pumunta sa mga pampublikong lugar. Puwede nang tapusin 
ang pabubukod kung:
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2

Magsuot ng face shield kapag pupunta sa mga
mataong lugar at sasakay ng mga pampublikong 
sasakyan gaya ng jeep. Gamitin ang face shield 
nang may suot pa rin na mask.

• Gamitin ang mask nang hindi lalagpas ng walong (8) oras. 
Palitan kung basa-basa na.

PAG-SUOT NG MASK

MAGSUOT NG FACE MASK

Maghugas 
muli ng kamay 

pagkatapos 
magtanggal ng 

mask.

Kung washable cloth o 
gawa sa tela ang mask, 
labhan agad pagkatapos 

gamitin. Patuyuin at 
ibilad sa araw.

Kung single-use o 
disposable ang mask, 

balutin sa papel o tisyu 
at itapon sa basurahang 

may takip.

Ilapat ang face mask sa 
mukha. Siguraduhing 
natatakpan nang buo 

ang ilong, pisngi, bibig, 
at baba.

Iwasan ang 
paghawak sa harap 

ng mask habang 
ginagamit ito.

• Kapag huhubarin ang mask, hawakan ito sa tali. Huwag 
hawakan sa harap dahil maaaring kontaminado na ito.

Bago isuot ang 
mask, maglinis ng 
mga kamay gamit 
ang sabon at tubig, 

o hand sanitizer.

PAGKATAPOS GUMAMIT NG MASK
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Ugaliin ang madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon 
at tubig. Maaaring gumamit ng kahit na anong uri ng sabon. 
Hindi dapat bababa sa 20 segundo (o dalawang Happy Birthday 
na kanta) kada hugas. Gawin ito ng 10 - 15 beses sa isang araw 
o kaya naman ay 1 beses kada oras.

3

MAGHUGAS RIN NG KAMAY SA MGA PAGKAKATAONG 
GAYA NG MGA SUMUSUNOD:

• Bago at pagkatapos 
 mag-alaga ng bata o ng 

isang taong may 
sakit (lalo na kung 
nagsusuka 

 at nagtatae)

• Pagkatapos 
umubo o 
bumahing

• Pagkatapos 
humawak ng mga 
bagay gaya ng 
pera, cellphone, 
hawakan ng pinto 
at iba pa

• Pagkatapos humawak ng 
basura

• Pagkatapos 
gumamit ng 
banyo

• Bago at 
pagkatapos 
kumain

MAGHUGAS NG KAMAY
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KUNG WALANG SABON AT TUBIG,
GUMAMIT NG 70% ALCOHOL O HAND SANITIZER
NANG 20 SEGUNDO O HIGIT PA.

Sang-ayon sa World Health Organization (WHO), kung talagang 
limitado ang suplay ng malinis na tubig at sabon, maaaring 
gamitin ang mga sumusunod:

ALTERNATIBONG TUBIG ALTERNATIBONG SABON
• Tubig mula sa pinaghugasan ng 

bigas (huling hugas)
• Ilog o tubig-dagat
• Tubig mula sa pinakuluang 

gulay

• Asin
• Abo
• Upak ng niyog (coconut 

husk)

 *Ang mga ito ay alternatibo lamang. Pinakamainam pa rin ang 
paghugas ng mga kamay gamit ang malinis na tubig at sabon.

TAMANG PARAAN NG PAGHUGAS NG KAMAY

Basain ang 
kamay ng 

tubig at sabon.

Sabunin at 
kuskusin ang 
mga palad.

Kuskusin ang 
likod ng mga 

kamay.

Kuskusin ang 
pagitan ng 
mga daliri.

Kuskusin ang 
likod ng mga 

daliri.

Kuskusin ang 
palibot ng 

mga hinlalaki.

Kuskusin ng 
paikot ang dulo 

ng daliri sa 
magkabilang 

palad.

Kuskusin ang 
magkabilang 

pulsu-pulsuhan. 
(wrist)

Banlawan.
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• Laging magdala ng panyo 
o tisyu.

• Gamitin ang manggas o 
loob ng siko kung walang 
panyo.

• Itapon ang nagamit na 
tisyu sa basurahan.

• Lumayo sa mga tao kung 
babahing o uubo.

• Palitan ang panyo 
pagkatapos itong 
gamitin ng isang 
beses. Dapat din itong 
malabhan agad at ibilad 
sa araw.

UMUBO AT BUMAHING SA
TAMANG PARAAN4

• Huwag dumura
     kung saan-saan.
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• Ang physical distancing ay ang pagpapanatili ng espasyo sa 
pagitan mo at ng ibang tao.

• Panatilihin ang layo sa mga tao ng hindi bababa sa 6 feet o 
halos 2 metro.

• Umiwas sa matataong lugar.
• Ipagpaliban ang pagpunta sa mga malalaking pagtitipon gaya 

ng simbahan, barangay, eskwelahan, at mga salu-salo.

5

6 IWASANG HAWAKAN ANG MUKHA
LALO NA ANG MATA, ILONG, AT BIBIG

GAWIN ANG
PHYSICAL DISTANCING

Ang virus ay nakakapasok lamang sa katawan sa 
pamamagitan ng mata, ilong, at bibig.
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5. Ang mga hinubad na damit ay dapat ilagay sa 
hiwalay na lalagyan. Labhan ito gamit ang 
tubig, detergent, at konting bleach sa madaling 
panahon. Patuyuin at ibilad sa araw.

KAPAG GALING SA LABAS NG BAHAY:
1. Huwag dalhin ang sapatos o tsinelas sa loob 

ng bahay. Ilagay ito sa itinalagang lugar sa 
labas ng bahay o malapit sa pintuan.

7

2. Maglinis muna ng kamay bago pumasok sa bahay 
ng sabon at tubig o kaya alcohol o hand sanitizer. 
Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag 
munang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay. 

4. Maligo agad pagdating sa bahay mula ulo 
hanggang paa bago makisalamuha sa mga 
tao sa bahay. Tulad ng paghuhugas ng kamay, 
kuskusing mabuti ang katawan 
ng 20 segundo.

3. Ilagay ang bag, susi, barya, at iba pang mga 
gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar 
o kahon malapit sa pintuan. Linisin din ang 
mga ito ng disinfectant at tubig o 70% alcohol 
solution.

MAG-DISINFECT NG MGA 
KAGAMITAN AT KAPALIGIRAN

Bahagi ng pag-iingat ang pag-disinfect ng 
kapaligiran upang mabawasan ang panganib
ng pagpasok ng COVID-19 sa bahay.
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• Linisin ang madalas na 
hinahawakang mga bagay gaya 
ng mesa, upuan, hawakan ng 
pinto, pindutan ng mga ilaw at 
mga appliances sa bahay o opisina. 
Linisin din ang mga lugar na 
madalas gamitin sa kusina at 
banyo.

• Gumamit ng bleach o household 
detergent at tubig at malinis na 
tela o tisyu. 

Mga Pamatay Mikrobyo sa Kagamitan (Disinfectant Solutions)

Lagyan ng pangalan ng disinfectant at konsentrasyon ng bleach 
ang mga lalagyanan upang hindi mapagkamalang inumin. Itago 
sa mga lugar na hindi maaabot ng mga bata.

900 mL
na tubig

100 mL bleach
(halos 1/2 baso)

2 litrong tubig
20g chlorine
(1 kutsara)

Sabon at tubig
kung walang bleach o alcohol.

Gumamit ng guwantes, apron, 
at bota kapag humahawak at 
naghahanda ng mga solusyon.
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MAGKAROON NG SAPAT NA NUTRISYON 
A.  Vitamin C at Zinc

Kumain ng mga pagkaing mataas sa Vitamin C at Zinc. 
MATAAS SA VITAMIN C MATAAS SA ZINC

Mga Gulay
• dahon at bunga ng 

malunggay
• dahon ng

      kamoteng-kahoy
• dahon ng gabi
• saluyot
• kolitis / uray
• ampalaya

Mga Prutas
• kasuy
• bayabas
• kamatsile
• anonas
• papaya
• manga
• sineguelas
• suha
• kalamansi
• dayap
• atis
• balimbing
• lipote

Mga Prutas
• bayabas
• abokado
• melon
• granada (pomegranate) 

Mga Gulay
• okra
• kalabasa
• mga butong-gulay gaya 

ng garbanzos, sitaw, 
bataw, utaw, patani, 
munggo, at white beans

Iba pa
• mga nuwes (nuts) gaya 

ng kasuy, pili, at mani
• mais
• talaba
• gatas ng utaw (soya)
• ubod ng kawayan

8
Mga minumungkahing pamamaraan at gawain para lumakas
ang pangangatawan:

PALAKASIN ANG 
RESISTENSIYA NG KATAWAN
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B.  Pinggang Pinoy
Kumain ng tamang proporsyon mula sa iba’t-
ibang kategorya ng pagkain. Gamitin ang 
Pinggang Pinoy bilang gabay sa pagkain. 

MGA PAMPALAKAS
(GO FOODS)
Mga pagkaing 
mayaman sa complex 
carbohydrates
MGA PAMPALAKI
(GROW FOODS)
Mga pagkaing 
mayaman sa protina

• kamote
• kamoteng-

kahoy (cassava)
• gabi

• ube
• mais
• brown rice

• isdang dagat
• karne ng manok 

na organic
• itlog na organic
• gatas na organic

• mga butong-
gulay gaya ng 
sitaw, bataw, 
patani, munggo

MGA PAMPASIGLA
(GLOW FOODS)
Mga gulay at prutas 
na mayaman sa 
bitamina at mineral

• malunggay
• talong
• talbos ng 

kamote
• bunga at dahon 

ng ampalaya
• bunga at dahon 

ng siling labuyo
• kintsay
• kamatis
• kangkong
• okra
• kalabasa
• katuray
• alugbati
• pipino
• lipote
• balanoy
• niyog
• saging
• bignay

• lansones
• papaya
• mangga
• kaymito
• pinya
• duhat
• langka
• atis
• mangosteen
• balimbing
• guyabano
• mga buto 

gaya ng linga 
(sesame 
seeds), butong 
pakwan,  
sunflower 
seeds, at 
butong 
kalabasa
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C. KKMSS Salad
Ang KKMSS salad ay isang resipi na binubuo ng limang (5) 
masusustansya at masasarap na sangkap na nagbibigay ng 
bitamina, mineral, amino acids, at antioxidants sa katawan. 
Upang makabuo ng KKMSS salad, pagsama-samahin ang 
mga sangkap na :
• dahon ng Kamote
• Kolitis
• Malunggay
• Saluyot, at
• dahon ng Sili 

Ihalo ang mga ito sa mga tinadtad na 
luyang dilaw, luya, sibuyas, calamansi, 
bawang, at kamatis na may asukal mula 
sa niyog (coconut sugar), at suka mula 
sa niyog (coconut vinegar).

D. Virgin Coconut Oil (VCO)
Ang VCO ay nagtataglay ng lauric acid at monolaurine na 
may anti-viral properties at ngayon ay pinag-aaralan kung 
makakatulong sa paggamot ng COVID-19. Uminom ng tatlong 
kutsara ng VCO sa isang araw.

3 kutsara

GAWIN ANG VCO PULLING
Ibabad sa bibig ang isang kutsarang VCO sa loob ng 15 minuto. 
Iluwa sa tisyu. Gawin ito ng dalawang beses sa isang araw.
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UMINOM NG TUBIG
Uminom ng tubig ng hindi bababa sa 
12-15 baso kada araw. Isang baso ng 
tubig kada oras mula 6:00 ng umaga 
hanggang 6:00 ng gabi. Sa pag-inom ng 
tubig, napapanatili ang normal na takbo 
ng katawan at naiiwasan ang pagkatuyot 
o dehydration.

MAG-EHERSISYO
Gumalaw-galaw, gumawa ng mga gawaing-bahay, at maglakad-
lakad ng hindi bababa sa 30 minuto araw-araw, limang beses 
sa isang linggo. Ang pag-eehersisyo ay nakakapagpatibay ng 
puso at nakakapagpalakas ng katawan. Naglalabas din ito ng 
mga endorphins o mga happy hormones na siyang nagpapabuti 
ng pakiramdam at nakakapagpataas ng resistensya.

MAG-MUMOG NG TUBIG AT ASIN
Ang pagmumumog ng tubig at asin ay nakatutulong sa 
paglinis at pagtigil ng pagdami ng mikrobyo sa mga ngipin, 
dila, at kasuluk-sulukan ng bibig. Hindi nito maiiwasan ang 
pagkakaroon ng COVID-19 ngunit makatutulong itong maiwasan 
ang pagkakaroon ng ibang impeksiyon lalo na sa lalamunan at 
bibig. Haluin ang kalahating kutsarita ng asin sa isang basong 
tubig na maligamgam. Imumog ito sa bunganga ng 30 segundo 
kada higop bago iluwa. Ulitin ang pagmumog hanggang sa 
maubos ang tubig sa baso.

1/2 kutsarita



LABANAN ANG COVID-19! Mga Impormasyon Tungkol sa COVID-19 at Paano Ito Maiiwasan

ACUPRESSURE PAMPALAKAS NG RESISTENSYA 
Pindutin ng pirmi ang mga sumusunod na acupoint gamit ang 
hinlalaki ng 1-3 minuto araw-araw. Maaari ring gamitin ang 
hintuturo at hinlalato.

18

MATULOG NG 7-8 ORAS
Matulog ng 7-8 oras ng walang ilaw o 
liwanag. Ang katawan ay naglalabas ng 
melatonin sa madilim na kapaligiran na 
siyang nakakatulong sa pagpapalakas
ng resistensya. Ilayo ang mga gadgets 
gaya ng cellphone, tablet, o laptop
mula sa katawan ng higit sa 1 metro.

MAGPA-ARAW
Magpa-araw ng 10 - 15 minuto bago 
mag-9:00 ng umaga at pagkatapos 
mag-3:00 ng hapon. Ang pagpapa-araw 
ay nakakapagbigay ng Vitamin D sa 
katawan na nagpapalakas ng ating resistensiya 
sa sakit at nagpapatibay ng ating buto at 
kalamnan.

Large 
Intestine 11 
(LI 11)

Lung 5 
(LU5)

Large 
Intestine 4 
(LI 4)

Spleen 6 
(SP6)
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MAGING KALMADO

3. Bawasan at kontrolin ang oras 
ng pagkonsumo ng social media

1. Deep Breathing Exercises

2. Acupressure Pampakalma

• Hanapin ang Pericardium 6

• Pindutin gamit ang hinlalaki

       ng 1-3 minuto araw-araw.

• Makinig at magbahagi lamang 
ng mga impormasyong 
mula sa mga eksperto at 
kinauukulan.

• Huminga ng dahan-dahan 
gamit ang ilong (4 counts).

• I-porma ang labi na parang 
sumisipol (1 count).

• Dahan-dahang ibuga ang 
hangin sa bibig (5 counts).

• Iwaksi ang fake news o mga 
impormasyong walang 
basehan at katotohanan.
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4. Positibong Pagpapahayag (Positive Affirmation)

Ideklara sa sarili pagkagising sa umaga araw-araw:

• “Ako ay malusog!”

• “Ako ay masaya!”

• “Ako ay may malakas na resistensya!” 

“Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan;
pinapahimlay Niya ako sa luntiang pastulan,

at inaakay Niya sa tahimik na batisan.”
(Salmo 23)

5. Magdasal at manalig sa Diyos.

• Bigkasin ang mga panalangin sa sariling salita. Ialay ang 

lahat ng mga sakit, takot, kaba, pag-aalala, at maging ang 

mga hangarin.

• Magnilay sa Salmo 23 at Salmo 91.
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LAGING TANDAAN

Palakasin
ang resistensya

ng katawan

Iwasang hawakan
ang mukha lalo na

ang mata, ilong at bibig

Magsuot ng face mask
at face shieldManatili sa bahay

Gawin ang
physical distancing

na 2 metro o higit pa

Maghugas ng kamay
ng 20 segundo

o higit pa kada oras
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NOT FOR SALE

Magkaroon ng 
pagkakaisa sa 
kabila ng distansya. 

Sama-sama nating 
malulunasan ito.

Labanan ang 
COVID-19! 


