
Prinsipal:
ubo
lagnat
panghihina

Sama‐samang
harapin ang banta

ng Covid‐19

Ano ang Covid-19?
Ang coronavirus disease 2019 (Covid-19) ay isang
nakahahawang sakit na idinudulot ng isang uri ng
coronavirus (CoV).

Ang tipo ng coronavirus na nagdudulot ng Covid-
19 ay naipasa sa tao mula sa hayop.

Ang unang kaso ay naitala sa Wuhan, China at
iniulat sa World Health Organization noong
Disyembre 31, 2019.

Wala pang natutuklasang gamot laban sa Covid-
19 sa kabila ng mabilis na paglaganap nito sa
buong mundo.

Mga sintomas
ng impeksyon:

Segundaryo:
pagtatae
sakit ng ulo
pagkirot ng
lalamunan

Sa mas malalalang kaso, maaari itong
magdulot ng pulmonya, sakit sa bato,
at maging kamatayan

Maaaring nasa katawan na ito nang 2-14
araw bago lumitaw ang mga sintomas. May
mga pasyenteng positibo sa sakit pero
walang anumang sintomas.

Paano ito nasasagap?
Ang Covid-19 ay maaaring kumalat nang tao-
sa-tao sa pamamagitan ng mga talsik mula sa
ilong o bibig kapag umubo o bumuga ang taong
maysakit. Ang mga talsik na ito ay pumapatak
sa mga bagay sa palibot ng maysakit.
Mahahawa ang ibang tao kapag humawak sa
mga bagay na ito, saka hahawak sa kanilang
mata, ilong o bibig. Mahahawa rin ang ibang tao
kung masagap nila ang mga talsik mula sa pag-
ubo o pagbuga ng taong maysakit ng Covid-19.
Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na may
isang metrong pagitan sa mga taong maysakit.

Iwasan ang pagkahawa!
Malimit na maghugas ng kamay.
Magmantine ng isang metrong layo sa umuubo o
bumabahing.
Iwasang humawak sa mata, ilong at bibig.
Takpan ang bibig at ilong kapag umuubo o
bumabahing gamit ang nakatiklop na siko o tisyu.
Agad na itapon sa basurahan ang tisyu.
Agad na sumangguni sa duktor kung may lagnat,
ubo o kahirapan sa paghinga.
Laging mag-alam at sundin ang payo ng duktor o
manggagawang pangkalusugan

Kung mayroon nang mga
sintomas, dapat:
Manatili sa bahay
Humingi ng payo sa duktor o manggagawang
pangkalusugan



Mga dapat gawin ng
gubyernong bayan

1. Paganahin at palakasin ang mga nakatindig
na mga komiteng pangkalusugan sa mga
baryo.

2. Maglunsad ng mga pag-aral tungkol sa
Covid-19.

3. Ikampanya ang sanitasyon at paglilinis ng
komunidad

4. Hikayatin ang personal na kalinisan.

5. Isagawa ang libreng pamamahagi ng mga
face mask, alkohol, sabon at mga panlinis

6. Gumawa ng mga face mask gamit ang mga
alternatibong materyal

7. Magpalaganap ng halamang gamot na
pampalakas-resistensya laban sa mga
sintomas ng Covid-19

8. Bigyan ng espesyal na pangangalaga ang
mga nakatatanda at buntis.

9. Siguruhing may mapagkukunan ang mga tao
ng malinis na tubig

10. Makipagtulungan sa iba't ibang
organisasyon at ahensya para maisagawa ang
mass testing.

Mga panawagan ng Partido
1. Sa lahat ng demokratikong pwersa:

• magbuo ng isang nagkakaisang prenteng
humanitarian para tumulong sa pagpapakilos ng
lahat ng posibleng rekurso para magbigay ng
pinakamalawak na suporta ng mamamayan laban
sa banta ng Covid-19.

• itayo ang mga komiteng pangkalusugan sa mga
pagawaan at komunidad.

2. Sa lahat ng mga negosyo, internasyunal na
ahensya at organisasyong humanitarian:

• magbigay ng lahat ng porma ng suporta—
kabilang na ang suplay ng face mask, alkohol at
gamit pang-eksamin sa sakit

3. Sa mga nars at doktor, mga propesyunal
at manggagawang pangkalusugan:

• palakasin ang kanilang mga organisasyon
• tiyakin ang kanilang kagalingan habang sila ang
nasa unahan ng paglaban sa Covid-19
• dagdag na alokasyon para sa pampublikong
kalusugan
• labanan ang patakaran ng estado na suporta sa
serbisyo-para-sa-ganansya at turismong medikal.
• palakasin ang mga pampublikong ospital at itigil
ang patakarang komersyalisasyon.
• palakasin ang siyentipikong pananaliksik para
magpaunlad ng mga kagamitang pang-eksamin, at
bakuna at antiviral.
• magkaroon ng mas malalim na pag-aaral at pag-
unawa sa Covid-19 at ibang mga bagong sakit

Mga dapat gawin
ng hukbong bayan

1. Alalayan ang mamamayan at
kanilang mga komite sa kalusugan sa
kampanya para sa pagpapakilos ng
masa laban sa Covid-19.

2. Gabayan ang mga lokal na komite
sa kalusugan sa pagbubuo ng plano
sa kolektibong pagtugon.

3. Tumulong sa mga kampanyang
pangkal inisan at pagl i l inis sa mga
baryo sa mga eryang sinasaklaw.

Solusyong Medikal,
Hindi Militar!




