
 

 

 
 
 

Ang mga gagawin kung nasuri kang 

positibo sa COVID-19 
 
 

 

 

 

Anong uri ng pagsuri ang 
kailangan ko? 
Ang Rapid Antigen Test, o ‘RAT’, ay isang uri 

ng pagsuri sa COVID-19 na ginagawa mo 

mismo sa bahay. Maaaring bumili ng isang test 

kit sa mga supermarket, botika, at online 

stores. May mga taong maaaring makakuha 

ng libreng RAT kits mula sa lugar ng 

pamamahagi o distribution points ng 

Queensland Health, kasama dito ang mga 

taong may concession cards at mga asylum 

seekers.  

May mga iba't ibang uri ng RAT. Ang mga kit 

ay gumagamit ng isang swab na ipinapasok sa 

iyong bunganga o iyong ilong o ginagamit ang 

iyong laway upang masuri. Ikaw 

ay MINSAN lang maaaring gumamit ng isang 
pagsusuri. Maaari mong makita ang mga tagubilin 

para sa kung paano magsagawa ng pang-ilong o 

pang-laway na pagsusuri sa iyong wika. 

Kung wala kang RAT kit, maaari kang kumuha ng 
PCR test. Ang PCR test ay isang pagsusuri ng 
COVID-19 na kinukuha mo sa isang nagsusuring 
klinika o pasilidad sa pangangalaga. 
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Ano ang mangyayari kung 
nasuri akong positibo? 
Kung ikaw ay nasuring positibo sa RAT, hindi na 

kailangang magpa-PCR test ka pa. Mahalagang 

iulat ang iyong positibong resulta ng RAT sa 

Queensland Health. Ito ay gagawin mo upang 

malaman namin kung ilang katao ang may 

COVID-19 at maaari kang makatanggap ng 

impormasyon tungkol sa mga gagawin kung ikaw 

ay may COVID-19. Maaari kang mag-ulat mismo 

tungkol sa positibong resulta at para magamit 

din ng mga kasambahay mo itong porma sa 

online. Tumawag sa 134 COVID (13 42 68) at 

humingi ng isang interpreter kung kailangan mo 

ang tulong sa pagpatala ng inyong resulta. 

Kung pumunta ka sa isang klinika upang magpa-

PCR test, makatatanggap ka ng text message 

iyong mobile phone hinggil sa iyong resulta at 

impormasyon sa kung ano ang mga gagawin mo 

dahil ikaw ay may COVID-19. 

 

 

    Stay informed at www.health.qld.gov.au 
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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.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-nasal-swab-rapid-antigen-test-other-languages
https://www.health.gov.au/resources/translated/coronavirus-covid-19-social-how-to-use-a-rapid-antigen-oral-saliva-test-other-languages
https://www.qld.gov.au/rat-positive
https://www.qld.gov.au/rat-positive
http://www.health.qld.gov.au/


 
 

 
 
 
 
 

 

 

Kung maganda na ang inyong 
pakiramdam at nagpapagaling sa bahay: 
Kung ikaw ay positibo sa pagsusuri, ikaw ay may COVID-19. 

Karamihan ng taong merong COVID-19 na ganap na 

nabakunahan ay makakaranas lang ng banayad na mga 

sintomas at maaaring mapamahalaan ang kanilang mga 

sintomas sa bahay habang nakabukod. 

Maaaring hindi mo mararamdaman na malala ang iyong 

sakit, o magkakaroon ka ng makirot na lalamunan, lagnat, 
ubo, mga kirot at sakit ng ulo. Kung nag-aalala ka, makisuyo 

sa isang kaibigan, o ka-pamilya o miyembro ng komunidad 

na tawagan ka kada araw upang kumustahin. 

 
 

 
Alagaan mo ang iyong sarili kapag ikaw ay 
may COVID-19: 

Kailangang tumawag sa National Coronavirus Helpline sa 

1800 020 080 (Pindutin ang numero 8 para sa interpreter) o 

ang iyong doktor (GP) para sa payong pangmedikal, kung 

ikaw ay: 

• hindi bumubuti pagkaraan nang 2 o 3 araw, o 

ikaw ay lalong nagkakasakit 

• merong matagal na kondisyong pangkalusugan 

• ay buntis. 

Ang doktor ay maaaring magbigay sa iyo ng reseta para sa 

gamutin ang COVID-19 kung ito ang tamang gamutan para sa 

iyo. 

Para sa mga taong may COVID-19, upang maalagaan mo ang 

iyong sarili sa bahay, kailangan kang: 

• magpahinga at matulog nang marami 

• uminom ng tubig upang manatiling sapat ang tubig sa 
katawan 

• suriin ang iyong temperatura 

 
•  uminom ng mga gamot (paracetamol at ibuprofen) 

upang bumaba ang mataas na temperatura (lagnat) o 

mga kirot at sakit sa katawan 

• manatiling umiinom ng inyong mga regular na gamot 

• manatiling nakikipag-ugnay sa inyong pamilya at mga 

kaibigan sa pamamagitan ng telepono at social media. 

Magandang ideya na isulat ang iyong mga sintomas kung ikaw 

ay may COVID-19. Maaari mong gamitin itong talaarawan 

para isulat ang inyong nararamdaman. Ito ay makatutulong sa 

iyong ipaliwanag sa doktor kung gaano kalala ang sakit mo. 

  
Saan makakukuha ng tulong 

Kung kailangan mo ng tulong sa pamamahala sa iyong mga 

sintomas, o gustong himingi ng payo tungkol sa medikal na 

pangangalaga para sa COVID-19, tumawag sa National 

Coronavirus Helpline sa 1800 020 080. Pindutin ang 8 para sa 

interpreter. Maaaring maghintay ka 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. 

Para humingi ng tulong sa pagpapa-rehistro para sa 

positibong RAT test, pagpapalista sa pagbakuna, 
pagsusuri o impormasyon sa mga maaaring 

pagbabawal tungkol sa COVID-19, tumawag sa 134 

COVID13 42 68. 

Kung kailangan ng tulong sa pagkuha ng 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 Line sa 1300 079 020 at makipag-

usap sa isang tao sa inyong wika. Kung ikaw ay nakatira sa 

rehiyon ng kalakhang Brisbane, maaari ka ring makipag-

usap sa isang nars tungkol sa mga sintomas ng COVID-19, 

mga ikinababahala mo o humingi ng payong pang-

kalusugan. Sinasalita namin ang iyong wika at gumagamit 

ng mga tagapagsalin sa 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://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/i-have-covid/antiviral-medicines-for-covid-19
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
https://www.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/230608/A4L_Symptoms-diary_23-12-21-INTERACTIVE.pdf
http://www.health.qld.gov.au/

