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Paksa: Pagpapaliwanag ukol sa mga Pamamaraan " Direkto ng Pagtuturo sa
ilalim ng seksyon 20 {1} ng Ordinansya sa Kalusugan ng Mamamayan 1940"
Appendix A "Pagtukoy sa Pagbawi sa oras"
Ang isang taong may sakit na Corona ay karapatdapat na ihiwalay ang sarili {self qurrantine/
isolation} upang maiwasan ang pagkalat ng virus sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa ngayon, ang
pag galing mula sa Corona ay tinukoy ng maraming bilang ng mga pag test sapag recover.
Base sa ipinapakitang data na ayon sa mga pagsusulit {test} na ito, halos kalahati ng mga pasyente ay
gumagaling sa loob ng dalawang lingo mula sa pag diagnose. Kasabay nito, sa mga ilang pasyente na
may sakit ang oras at panahon ng isolation ay maaring humaba. Para sa mga pasyenteng may sakit
at sa kanyang mga pamilya ay maari ng bumalik sa kanilang mga regular na pamumuhay o Gawain
hanggat maari. Habang pinapanatili ang kalusugan ng publiko sinusuri ng Ministry ng kalusugan ang
mga posibilidad ang pag release ng mga pasyente base sa mga category sa seksyon ng panahon o
oras na walang isinasagawang laboratory test. Sa pag susuri ng data 86% ng mga pasyente na ang
sitwasyon ay nasa light na di na kinakailangang ma hospitalized sa panahon na sila ay may sakit ay
gumaling pagkatapos ng ilang mga araw na di umabot sa 30 araw.
Gayunpaman, mayroong isang pangkat o grupo na kinakailangang ma isolate ng mas mahabang
panahon, dahil sa pangangailangan para sa kumpirmasyon base sa laboratory test recovery.
Napagkasunduan na ang posibilidad na panganib sapag kakahawa ay mas mababa. Samakatuwid,
napag pasyahan, ang pag galing ng pasyente ay base sa panahon at oras sa mild o di malalang
kondisyon lamang na di na hospitalized sa loob ng panahon na ang pasyente ay may sakit, humigit sa
30 araw ang lumipas mula sa pa sapag susuri ng sakit na Corona at least 48 na oras mula sa simula ng
pag kakaroon ng sintomas.
Ang taong nananatili sa isolation sa loob ng kanyang pamamahay o sa hotel para sa recovery at
pagkatapos ng 30 araw ng pag kakasakit sa loob ng 48 oras walang sintomas maaring lumabas mula
sa kanyang pamamahay na di na kina kailangang continuous na isolation o pag gawa ng mga
anumang hakbang o pamamaraan maliban sa mga hinihiling ng pampublikong patarakaran:


Pag susuot ng face mask sa pampublikong distansya



Pag papanatili ng distansya sa bawat isa



Pag papanatili ng kalinisan o hygiene

Pag labas mula sa hotel makakatanggap ng sulat ng pag labas {release paper} na nakasaad na ang tao
ay walang restriksyon o limitasyon sa anumang anyo.

