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Kung masama ang iyong pakiramdam sa 
trabaho, lisanin ang trabaho, abisuhan 
ang iyong manedyer at umuwi kaagad ng 
bahay.

Panatilihing ligtas ang iyong sarili, iyong pamilya at iyong komunidad sa pamamagitan 
ng pagsunod sa mga tagubilin sa ibaba

Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit 
o may anuman sa mga sintomas na ito: 
lagnat, panginginig, pagpapawis, ubo, 
namamagang lalamunan, tumutulong 
sipon, pagbabago sa pang-amoy at 
panlasa

Ang pagbubukod sa sarili o kuwarentina 
ay nangangahulugang dapat kang manatili 
sa bahay hanggang ikaw ay abisuhan ng 
DHHS na ligtas na para umalis.  Kontakin 
ang iyong doktor kung kailangan mo ng 
medikal na tulong

Kung ikaw ay nagbubukod ng sarili o 
nasa kuwarentina at nangangailangan 
ng pagkain o personal na mga bagay, 
tumawag sa DHHS hotline sa 1800 675 
398

Ang kuwarentina sa bahay ay karaniwang 14 
na araw pero maaaring magbago, palaging 
alamin muna sa DHHS

Magpasuri para sa COVID-19 nang libre kung 
nakakaramdam ka ng anumang sintomas 
at ibukod ang sarili sa bahay.  Bisitahin ang 
coronavirus.vic.gov.au/translations para sa 
mga lugar ng pagsusuri. 

Tumawag sa 000 kung mayroong 
emerhensya

KALIGTASAN SA COVID-19 PARA SA MGA MANGGAGAWA

Kung ikaw ay nagkaroon ng malapit na 
kontak sa isang taong may COVID-19 
dapat kang magpasuri, sabihin sa iyong 
manedyer at mag-kuwarentina sa bahay

Para sa karagdagang impormasyon at payo, tumawag sa COVID-19 
hotline sa 1800 675 398. I-dayal muna ang ‘0’ kung kailangan
mo ng tagasalin. (interpreter)

Tingnan ang mga pahinang SINO ANG KOKONTAKIN (WHO TO 
CONTACT) para malaman kung saan makakakuha ng libre at 
kompidensyal na serbisyong pangsuporta. 

Kung aalis ka ng bahay nang walang permiso 
habang nakabukod o nasa kuwarentina, 
ikaw ay maaaring pagmultahin

Humingi ng tulong

Nilikha noong Setyembre 2020.  Anumang link sa isang panlabas na site ay ibinibigay para sa iyong impormasyon at ginhawa lamang.  Ang 
impormasyong ito ay pag-aari at ibinibigay ng bawat indibidwal na organisasyong pang-serbisyo. 

http://coronavirus.vic.gov.au/translations



