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COVID-19 IMPORMASYON 

COVID-19 ALBERTA PANGARAW-ARAW NA 
CHECKLIST PARA SA KALUSUGAN 
(PARA SA MGA BATANG wala pang 18 taong gulang) 
 

 

Pangkalahatang-ideya 

Nalalapat ang checklist na ito para sa lahat ng mga bata, pati na rin ang lahat ng mga mag-aaral mula sa 
kindergarten hanggang sa Baitang 12, kabilang ang mga mag-aaral sa high school na higit sa 18 taong 
gulang. Ang mga bata ay dapat ma-screen araw-araw sa pamamagitan ng pagkumpleto ng checklist na ito 
bago pumunta sa paaralan, pangangalaga sa bata o iba pang mga aktibidad. Maaaring mangailangan ang 
mga bata ng magulang o tagapag-alaga upang matulungan silang makumpleto itong tool sa pag-screen. 

Kung ang iyong anak ay naglakbay sa labas ng Canada sa huling 14 na araw, sundin ang mga tagubilin ng 
Pamahalaan ng Canada Paglalakbay, Pagsubok, Kuwarantenas at Border, kabilang ang anumang mga kinakailangan 
para sa mga exemption na may kaugnayan sa pagdalo sa mga mapanganib na kapaligiran. 

Kung sa loob ng huling 10 araw, ang iyong anak ay aabisuhan ng Pampublikong Kalusugan na sila ay 
kaso3 ng COVID-19, hinihiling silang ihiwalay ayon sa mga tagubilin sa Public Health. 

Mga Katanungan sa Pag-screen sa mga Batang wala pang 18 na taong gulang: 

 
1. Ang iyong anak ba ay naging kontak sa sambahayan ng isang kaso2 ng 

COVID-19 sa huling 14 na araw? 
Isang pakikipag-ugnay sa sambahayan: isang tao na naninirahan sa parehong tirahan na 
may tulad na kaso O na madalas, mahaba-matagal, na malapit na pakikipag-ugnay sa 
isang kaso ng COVID-19. Halimbawa, mga kapatid, isang taong natulog, o isang taong 
nagbigay ng direkta 
pangangalaga sa katawan sa bata. 

OO HINDI 

Kung ang sagot ay "OO" AT HINDI sila ganap na nababakunahan4: 

• Ang bata ay dapat manatili sa bahay at HINDI pumapasok sa paaralan, pangangalaga sa bata at / 
o iba pang mga aktibidad sa loob ng 14 na araw mula sa huling araw ng pagkakalantad at 
pagsubaybay para sa mga sintomas. Kung ang iyong anak ay may mga sintomas, magpatuloy sa 
tanong 2. 

Kung ang sagot ay "HINDI" sa tanong 1, magpatuloy sa tanong 2 

 
2.  Ang bata ba ay mayroong bagong pagsisimula (o lumalala) ng mga sumusunod na 

pangunahing sintomas: 

Lagnat 
Temperatura ng 38 degree Celsius o mas mataas 

OO HINDI 

Ubo 
Patuloy, higit sa dati, hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o 
kundisyon tulad ng hika 

OO HINDI 

Igsi ng hininga 
Patuloy, kapos sa paghinga, hindi makahinga ng malalim, hindi nauugnay sa iba 
pang mga kilalang sanhi o kundisyon tulad ng hika 

OO HINDI 

Nawalan ng pang-amoy o panlasa OO HINDI 
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Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon tulad ng mga 
alerhiya o karamdamang neurological 
 

Kung ang bata ay sumagot ng "Oo" sa anumang sintomas sa tanong 2: 
 Ang bata ay dapat ihiwalay ng 10 araw mula sa pagsisimula ng mga sintomas ayon sa CMOH 

Order O makatanggap ng negatibong pagsusuri ng COVID-19 at ayos na ang pakiramdam bago 
bumalik sa mga aktibidad 

 Gamitin ang AHS Online Assessment Tool o tumawag sa Health Link 811 upang mag-ayos para sa 
pagsubok at upang makatanggap ng karagdagang impormasyon sa paghihiwalay. 

 
Kung ang bata ay sumagot ng "HINDI" sa lahat ng mga sintomas sa tanong 2, magpatuloy sa 
tanong na 3. 

 

3. Ang bata ba ay mayroong anumang bagong pagsisimula (o lumalala) ng mga 
sumusunod na iba pang mga sintomas: 
 

Panginginig 
Nang walang lagnat, hindi nauugnay sa labas sa malamig na panahon 

OO HINDI 

Masakit ang lalamunan/masakit na paglunok 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi/kundisyon, tulad ng mga pana-
panahong alerhiya o reflux 

OO HINDI 

Tumutulong sipon/kasikipan 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi/kundisyon, tulad ng mga pana-
panahong alerhiya o nasa labas sa malamig na panahon 

OO HINDI 

Masama ang pakiramdam/pagod 
Kakulangan ng enerhiya, mahinang pagpapakain sa mga sanggol, hindi 
nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon, tulad ng pagkalungkot, 
hindi pagkakatulog, hindi paggana ng teroydeo o biglaang pinsala 

OO HINDI 

Pagduduwal, pagsusuka at/o pagtatae 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon, tulad ng 
pagkabalisa, gamot o “irritable bowel syndrome” 

OO HINDI 

Hindi maipaliwanag na pagkawala ng gana sa pagkain 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon, tulad ng 
pagkabalisa o paggagamot 

OO HINDI 

Sakit ng kalamnan/magkasanib 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon, tulad ng sakit sa 
buto o pinsala 

OO HINDI 

Sakit ng ulo 
Hindi nauugnay sa iba pang mga kilalang sanhi o kundisyon, tulad ng sakit sa 
ulo na uri ng pag-igting o talamak na migrain 

OO HINDI 

Conjunctivitis (karaniwang kilala bilang pink eye) OO HINDI 

Kung ang bata ay sumagot ng "OO" sa ISANG sintomas sa tanong 3: 
 Panatilihin ang iyong anak sa bahay at subaybayan sa loob ng 24 na oras. 
  Kung ang mga symtomas ay napabuti pagkalipas ng 24 na oras, maaari silang bumalik sa 

paaralan at mga aktibidad kung magaling na ang pakiramdam. Ang pagsuri ay hindi 
kinakailangan. 

  Kung ang sintomas ay hindi nagpapabuti o lumala pagkalipas ng 24 na oras (o kung lumitaw 
ang mga karagdagang sintomas), gamitin ang AHS Online Assessment Tool o tawagan ang 
Health Link 811 upang suriin kung inirerekumenda ang pagsusuri. 

 
Kung ang bata ay sumagot ng "OO" sa DALAWA O HIGIT pang mga sintomas sa katanungan 3 
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 Panatilihin ang iyong anak sa bahay. 
 Gamitin ang AHS Online Assessment Tool o tawagan ang Health Link 811 upang matukoy kung 

inirerekumenda ang pagsuri. 
 Ang iyong anak ay maaaring bumalik sa paaralan at mga aktibidad kapag nawala na ang mga 

sintomas hangga't hindi bababa sa 24 na oras mula nang magsimula ang kanilang mga sintomas. 
 

Kung ang bata ay sumagot ng "HINDI" sa lahat ng mga katanungan: 
 Ang iyong anak ay maaaring dumalo sa paaralan, pangangalaga sa bata at/o iba pang mga 

aktibidad.  
 

Mangyaring tandaan: Kung ang iyong anak ay nakakaranas ng anumang mga sintomas mula sa mga 
listahan sa itaas, huwag silang dalhin sa pagbisita sa isang patuloy na pangangalaga o pasilidad sa 
matinding pangangalaga sa loob ng 10 araw mula nang magsimula ang mga sintomas o hanggang sa 
malutas ang mga sintomas (alinman ang mas mahaba), maliban kung makatanggap sila ng negatibong 
resulta ng pagsuri sa COVID-19 at guminhawa ang pakiramdam. 
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