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PATNUBAY NG MGA MAGULANG 
2020–21 PASUKAN

Pagbabalik sa malapit sa normal na pang-araw-araw na klase na 
sumusunod sa mga hakbang sa kalusugan

ANG PAPEL NA GAGAMPANAN NG MGA MAGULANG UPANG MAPANATILING 
LIGTAS ANG MGA PAARALAN

Siyasatin ang mga 
sintomas tuwing umaga

Suriin tuwing umaga kung ang iyong 
anak ay may alinman: sa mga sintomas 
na ito. Kung oo, dapat silang manatili 
sa bahay:

• Lagnat, ubo, igsi ng paghinga 
/ kahirapan sa paghinga, 
namamagang lalamunan, 
panginginig, masakit na paglunok

• Tumutulong sipon / baradong 
ilong, masamang pakiramdam 
/ pagkapagod, pagduduwal / 
pagsusuka / pagtatae, hindi 
maipaliwanag na pagkawala ng gana

• Nawalan ng panlasa o pang-amoy, 
sakit ng katawan/sakit ng kasu-
kasuan, sakit ng ulo, “sore eyes” 
(Matang Kulay Rosas)

Manatili sa bahay kapag may 
sakit o kung nakipag-ugnay 
sa isang taong may sakit
Ang mga mag-aaral, magulang o 
miyembro ng pamilya ay hindi dapat 
pumasok sa paaralan kung sila ay:

• Nakakaramdam ng sakit o mayroong 
mga sintomas ng COVID-19

• Nagkaroon ng malapit na pakikipag-
ugnay sa isang kumpirmadong 
kaso ng COVID-19 sa nakaraang 
14 na araw.

• Nagkaroon ng malapit na pakikipag-
ugnay sa isang taong nagpapakita 
ng sintomas “symptomatic” na may 
malapit na pakikipag-ugnay sa isang 
kumpirmadong kaso ng COVID-19 
sa nakaraang 14 na araw

• Naglakbay sa labas ng Canada sa 
huling 14 araw

Panatilihin ang ligtas na 
distansya
Panatilihin ang 2 metrong layo sa iba 
kung posible:

• Sa panahon ng paghatid (drop-off) 
at pagsundo (pick-up)

• Sa panahon ng pakikipag-ugnay sa 
isang guro, kawani ng paaralan o iba 
pang mga magulang at mag-aaral

Pag-aaral sa bagong pasukan

Ang mga mag-aaral ay babalik sa paaralan araw-araw sa simula ng bagong 
pasukan. Mayroong mga hakbang sa kalusugan na dapat sundin ng bawat isa 
upang mabawasan ang panganib ng COVID-19 at makatulong na manatiling ligtas 
ang mga mag-aaral.

Habang ang iyong paaralan ay bumubuo ng isang plano upang matugunan ang mga 
rekomendasyon ng gobyerno para sa kalusugan, lahat ay may papel na gagampanan.

Gamitin ang Self-Assessment tool 
upang malaman kung ang iyong 
anak ay dapat na masuri para sa 
COVID-19.

COVID-19 IMPORMASYON

https://myhealth.alberta.ca/journey/covid-19/Pages/COVID-Self-Assessment.aspx
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Pangkat 
Ang isang pangkat - o bubble-ay 
isang grupo ng mga mag-aaral 
at mga kawani na mananatiling 
sama-sama. Ang laki ng pangkat 
ay depende sa pisikal na espasyo 
ng silid-aralan.

Mababawasan ang panganib 
ng COVID-19 sa pamamagitan 
ng paglilimita ng pagkakalantad 
sa iba. Ang pananatili sa isang 
pangkat ay isang paraan upang 
mas madali at mas mabilis ang 
pagsubaybay sa contact kung 
mayroong isang pinaghihinalaang 
kaso ng COVID-19.

Kausapin ang iyong anak tungkol sa mga bagong hakbang sa kalusugan upang 
matulungan silang maghanda para sa unang araw sa paaralan:

• Hugasan ang mga kamay bago pumasok sa paaralan at silid-aralan

• Panatilihin ang ligtas na distansya sa pagitan ng ibang tao at sundin ang mga 
marka sa pasilyo

• Huwag ibahagi ang pagkain o personal na mga bagay

• Takpan ang pag-ubo at pagbahin

• Sabihin sa mga kawani kung sila ay masama ang pakiramdam habang 
nasa paaralan

• Ang oras ng tanghalian at recess ay maaaring magbago upang mabigyan ng 
higit pang pisikal na distansya 

• Ang mga mag-aaral ay maaaring hilingin na manatili sa kanilang sariling grupo 
upang mabawasan ang pakikipag-ugnay sa iba

• Ang mga mag-aaral na sumasakay ng bus ay kailangang umupo sa parehong 
upuan araw-araw.

Sunduin ang mag-aaral kung sila ay 
nagpapakita ng mga sintomas sa paaralan 
Kayo ay agad na tatawagan upang sunduin ang inyong anak sa 
eskwelahan kapag sila ay nakitaan ng sintomas. Mangyaring 
tiyakin na ang paaralan ay mayroong pinakabagong 
impormasyon sa pakikipag-ugnay upang mapa-abot sa iyo 
kung ang iyong anak ay kailangang masundo.

Maaaring kabahan ang iyong anak kung ano ang magiging kalagayan ng paaralan. Habang magkakaroon ng mga pagbabago, ang 
pangunahing karanasan sa paaralan ay magiging katulad ng dati—matututo sila sa klase sa kanilang guro at makikita nila ang kanilang 
mga kaibigan. 

ANG DAPAT MALAMAN NG MGA MAG-AARAL 

Paghatid ng iyong anak sa paaralan 
Kung ang iyong anak ay pangkaraniwang sumasakay ng 
bus, isaalang-alang ang paghatid sa kanila nang diretso sa 
paaralan kung ito ay pinahihintulutan ng iyong personal na 
sitwasyon. Makakatulong ito sa pisikal na pagdistansya sa 
bus para sa mga mag-aaral na walang ibang mapagpipilian 
bukod sa pagsakay sa bus.
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MGA HAKBANG SA KALUSUGAN SA MGA PAARALAN

Ang mga paaralan ay susunod sa mga detalyadong alituntunin sa kalusugan health 
guidelines upang maghanda para sa pagbabalik ng mga mag-aaral. Halimbawa:

• Mas maraming paglilinis at pagdidisimpekta sa mga madalas hawakan na lugar at 
ibinabahaging kagamitan

• Sundin ang pisikal na pagdidistansya kung kan pwede, kabilang ang:

 - Paghiwa-hiwalayin ang oras ng pagsundo at paghatid

 - Isang daanan o minarkahang mga pasilyo at itinalagang pasukan at labasan 

 - Mag-iwan ng puwang sa pagitan ng mga mesa at talahanayan

 - Paghiwa-hiwalayin ang mga oras ng pagsimula at pagwakas ng tanghalian 
upang maiwasan ang masikip na mga pasilyo at silid-kainan

 - Limitahan ang pagsakop sa banyo

• Kapag hindi posible ang pisikal na distansya, kailangan bigyan diin ang kalinisan 
ng kamay, sapat na pagtatakip sa pag-ubo at pagbahing, at paglilinis.

• Ang mga mag-aaral, kung saan maaari, ay maipangkat ayon sa klase.

KABILANG NA SA PANUKALA 
SA KALUSUGAN NG 
PAARALAN ANG PAG-SUOT 
NG MASK O TAKIP SA ILONG 
AT BIBIG

Bilang bahagi ng mga bagong 
hakbang para sa kaligtasan 
ng paaralan sa paglaban ng 
COVID-19, ang paggamit ng 
mask para sa mga mag-aaral 
sa Grade 4 hanggang 12, at 
lahat ng kawani ng paaralan, 
ay maging sapilitan pagbalik 
nila sa paaralan sa pasukan 
2020–21. 

Ang paggamit ng mask ay 
magiging sapilitan para sa mga 
kawani at guro sa lahat ng mga  
lugar o okasyon kung saan hindi 
mapapanatili ang pisikal na 
distansya. Ang  mga mag-aaral ay 
kinakalilangan magsuot ng mask 
o pangtakip ng ilong at bibig sa 
lahat ng mga lugar na nababahagi 
at sa mga karaniwang lugar tulad 
ng mga pasilyo at sa mga bus. 
Ang pagbubukod sa paggamit ng 
mask para sa mga mag-aaral at 
kawani ay pinahihintulutan lamang 
kung ang dahilan ay medikal o iba 
pang mga pangangailangan.

Ang paggamit ng mask 
para sa mga mag-aaral sa 
kindergarten hanggang Grade 
3 ay magpapatuloy na maging 
opsyonal. Ang paggamit ng 
mask para sa mas bata ay isang 
hamon dahil sa mga paghihirap sa 
wastong angkop o pagkasya ng 
mask at pagsunod sa patakaran. 
Ipinakikita din ng mga ebidensya 
na ang mga batang wala pang 10 
taong gulang ay maaaring mas 
malabong makahawa ng COVID-19  
kaysa sa mas matatandang mga 
bata o sa mga mayroong edad.


