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Pangangalagang medikal 

sa COVID-19 
 
 
 

 
 

Karamihan sa mga tao ay makayang pangasiwaan ang 
COVID-19 sa bahay. May mga taong mas magaling 
magkasakit ng mubha sa COVID-19.  Kung mayroon kang 
COVID-19, kailangan mong tawagan ang iyong GP o ang 
National Coronavirus Helpline 1800 020 080 kung ikaw 
ay: 

• may mahigit na 65 taong gulang 

• buntis  

• may kapansanan 

• may mga kasalukuyang problema sa 
kalusugan, katulad ng sakit sa puso, 
diyabetes o kanser. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Tawagan mo ang National Coronavirus Helpline sa 
1800 020 080 anumang oras sa araw 

o gabi. Pindutin ang 8 para sa interpreter. 

isang tao sa Helpline ang magsasabi sa iyo ang tamang 
uri ng pagpapagamot laban sa COVID, depende sa iyong 
mga sintomas at ibang pang-medikal na kondisyon. 

1. Magpagaling sa bahay  
Ang iyong mga sintomas ay banayad at kaya mong alagaan 
ang iyong sarili sa bahay. 

2. Magpagamot ng doktor mula sa iyong bahay 
Maganda ang iyong pakiramdam kaya mananatili ka sa 
bahay, ngunit dahil sa iyong mga sintomas o ibang 
kondisyon sa kalusugan may doktor na mangangalaga sa 
iyo sa telepono. Kailangan mong tawagan sila upang 
magpalista para sa pakikipagtipan (appointment) sa 
telepono o video. 

Ang doktor ay magde-desisyon kung ikaw ay 
nangangailangan ng COVID-19 na mga 
gamutan. 

3. Pagkaalagang medikal sa bahay mula sa isang ospital 
Ang ilang maliit na bilang ng mga tao ang kailangang 
mapangalagaan ng mga kawani ng ospital sa 
pamamagitan ng telepono. Tatawagan ka ng 
Queensland Health sa loob ng 24 oras upang ayusin ito. 
Maaari silang magpadala sa iyo ng kagamitan sa pag-tsek 
ng iyong mga sintomas o panggamot. 

4. Pumunta sa ospital 
Kung may mga malubha kang mga sintomas, 
sasabihin sa iyo na magpa-ospital. Ang National 
Coronavirus Helpline ang magkokonekta sa iyo sa 
isang ambulansya 000. 

Tawagan ang ambulansya sa 000 kaagad, kung ikaw ay:   

• hindi makahinga ng maayos, kahit na kapag ikaw ay 
naglalakad sa loob ng bahay  

• may mga pagkirot sa dibdib na nagtatagal ng 
mahigit 10 minuto 

• umubo na may dugo 

• nakakaramdam ng pagkalula o nahihilo (maaari 
kang matumba o mawalan ng ulirat) 

• hindi kayang alagaan ang sarili. 
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              Stay informed at www.health.qld.gov.au 

Ang mga taong may COVID-19, ay 
mahalagang tumawag sa doktor (GP) o 
sa mapagpatulungang telepono 
(helpline) kung naramdamang 
sumasama upang mabigyan ng 
kaukulang pagkagamot. 
Kailangang magpatulong kung ang iyong 
sintomas ay hindi nawawala pagkatapos 
ng 2–3 araw o ikaw ay malubhang may 
sakit. 
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Sabihin sa taong kausap mo sa telepono na ikaw ay 
may COVID-19. Humingi ng isang interpreter kung 
kailangan mo. 

Kahit sino ay maaaring tumawag ng ambulansya. Ito ay 
libreng serbisyo sa Queensland. Ang pagtawag ng 
ambulansya ay maaaring makapagligtas sa inyong 
buhay. 

Kung kailangan mong manatili sa ospital upang 
magpagaling mula sa COVID-19, maaaring 
mangangailangan ka ng taong mag-aalaga sa inyong 
pamilya sa bahay. Maaari kang makisuyo sa ng isang 
mapagkakatiwalaang kaibigan, kamag-anak o 
miyembro ng komunidad na alagaan ang inyong 
mga anak. 

COVID-19 na mga gamutan 

Ang COVID-19 na mga gamutan ay nakalaan para sa 
mga taong may mataas na panganib na magkaroon 
ng malubhang sakit. Ang gamutan ay mga tableta o 
kapsula na maaari mong lunukin. Ang gamutan na 
ipinapadaan sa suwero sa braso ay kung ikaw ay 
tumatanggap ng pangangalaga sa ospital.    

Ang doktor ay maaaring magbigay sa iyo ng reseta 
para sa COVID-19 na gamutan kung ikaw ay may 
COVID-19 at ito ay ang tamang gamutan para sa iyo. 
Ikaw ay maaaring makinabang sa mga gamutang ito 
kung ikaw ay may kondisyon sa kalusugan na 
kailangang pagtuunan ng pansin o ikaw ay may 70 
taong gulang o higit pa. 

Kailangan mong simulan ang gamutan sa loob nang 
limang araw mula sa pagiging positibo sa pagsusuri 
ng COVID-19 o pagkakaroon ng sintomas. 

Para makakuha ng gamutan, ikaw ay kailangan na: 

• positibo sa resulta ng RAT o PCR 

• may reseta mula sa iyong GP na ibibigay sa 
iyong botika 

• makakita ng botika na may gamot sa 
COVID-19. 

Saan makakakuha ng tulong 
Kung kailangan mo ng tulong sa pamamahala sa iyong 
mga sintomas, o gustong maka-pagpapayo tungkol sa 
pagkakagamot sa COVID-19, tumawag sa National 
Coronavirus Helpline sa 1800 020 080. Pindutin ang 8 
para sa interpreter. Maaaring maghintay ng ilang 
minuto upang maikonekta. Mangyaring maging 
mahinahon, may titingin sa iyo.  

Kung gusto mong makausap ang isang nars, 
tumawag sa 13 HEALTH 13 43 25 84 at pindutin 
ang numero 1 para sa payong pangkalusugan 
tungkol sa COVID-19. 

Upang magpaprehistro dahil sa positive RAT 
test, magpalista sa pagbakuna, pagsusuri o 
impormasyon sa mga maaaring pagbabawal 
tungkol sa COVID-19, tumawag sa 134COVID13 
42 68. 

Kung kailangan ng tulong sa pagkain, gamot at iba 
pang mga pangangailangan, maaaring tumawag ka sa 
Community Recovery Hotline sa 1800 173 349.  

Kung ikaw ay may pag-aalala, o nahihirapan sa 
kasalukuyang katayuan, maaaring tumawag sa 
Multicultural Connect sa 1300 079 020 at kakausapin 
ka ng isang tao sa inyong wika.  

Kapag may emerhensya, tumawag ng ambulansya sa 000. 
 
 
Libre ang paghiling ng 
interpreter kung tumatawag 
sa mga serbisyong ito. 
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https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland/free-rat-concession-card-qld
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

