
 

 

 

 

QUEENSLAND HEALTH 

Tayo ngayon ay nasa ‘amber’ (orange) 
 

Kulay kahel (‘orange’) ay nangangahulugan na mayroong pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa komunidad at mas 

maraming tao ang na-ospital. Ang Punong Opisyal ng Kalusugan sa Queensland ay may bagong payo upang mapigilan ang 

pagkalat ng COVID-19. Mahalagang sundin ang payong-pangkalusugan upang kayo ay maprotektahan at ang mga tao sa iyong 

paligid mula sa COVID-19. 

 
Inirerekomenda na magsuot ng mask kung nasa loob ng 

isang gusali o bahay o hindi makalayo sa iba ng 1.5 metro. 

Kabilang dito ang: 

• sa trabaho 

• loob ng bahay o gusali, halimbawa mga sentro ng 
pamimili shopping centers’ 

• mga kaganapan sa pamayanan na nasa loob ng isang 
gusali 

• pook sambahan 

• mga pagtitipon, halimbawa kasalan o libing. 

Dapat kang magsuot ng mask: 

• sa mga pook ng pangangalaga sa kalusugan 

(klinika ng doktor ‘GPs’, ospital, paalagaan ng 

mga nakatatanda at akomodasyon para sa 

mga may kapansanan) 

• sa pampublikong transportasyon 

• kung ikaw ay nakatatanda o may mas malaking panganib 
na magkasakit 

• kung ikaw ay nakikisalamuha sa mga taong may mataas 

na panganib na malalang magsakit mula sa COVID19, 

tulad ng mga matatanda, may kapansanan at mga 

taong may malubhang karamdaman o humina ang 

sistema ng kaligtasan sa sakit. 

 
Kailangan kang magsuot ng mask kung inatasan ng iyong 

taga-empleo, isang tagabigay ng pangangalaga sa 

kalusugan, isang lugar o bahay na iyong binibisita. 

Inirerekomenda rin sa iyo na: 

• manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit 

• mag-rapid antigen test (RAT) kung magkaroon 

ng sintomas ng COVID-19 

• magsagawa ng RAT tuwing dalawang araw kung 

mayroon kang kasambahay na nasuring positibo 

sa COVID-19. 

Alamin kung ikaw ay marapat na makakuha 

ng mga libreng pakete ng RAT. 

• isapanahon ang iyong mga COVID-19 na pagbabakuna 

• panatilihin ang mga mabuting gawing-pangkalinisan 

tulad ng regular na paghuhugas ng kamay at pagtatakip 

ng bibig kung umuubo at bumabahin 

Kung ikaw ay nasuring positibo sa COVID-19, dapat na: 

• i-rehistro ang resulta ng iyong RATsa Queensland Health. 

• manatili sa bahay hanggang gumaling at wala nang 

kahit anong sintomas ng COVID-19 

• magsuot ng mask sa loob ng 7 araw pagkatapos na unang 
masuring positibo 

• iwasang bumisita sa mga ospital, mga paalagaan ng 

mga matatanda o ng mga may kapansanan sa loob 

ng 7 araw pagkatapos na unang masuring positibo 

• sabihin sa mga kasambahay na subaybayan ang mga 
sintomas. 

 
 

Kung nangangailangan ng tulong sa mga sintomas o sa pangangalaga sa sarili sa bahay, mangyaring tumawag sa 
National Coronovirus Helpline sa 1800 020 080 (pindutin ang opsyon 8 kung kailangan ng interpreter). 

Lubos na inirerekomenda na sundin ang payo na nasa iba’t-ibang kulay ng ilaw-trapiko. 
 

Pula ay nangangahulugan na marami ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. 
 

 
Kulay kahel (‘orange’) ay nangangahulugan na tumataas ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. 

 
 
Berde ay nangangahulugan na hindi marami ang pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. 

 
 

 

Salamat sa pagtulong na maging ligtas ang lahat 
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https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/health-advice/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.qld.gov.au/rat-positive

