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UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
 

Noong 11/19/20 naglabas ang lupon ng Occupational Safety & Health Standards ng Estado ng California ng regulasyong pang-emergency na kilala bilang pagsugpo sa 
COVID-19 (8 CCR 3205). Tinutugunan ng pagsasanay na ito ang mga kinakailangan ng 8 CCR 3205, na gabay ng industriya ng Estado ng California (CDPH) para sa Mas 
Mataas na Edukasyon, at patakaran ng University of California. Para sa higit na impormasyon bisitahin ang https://training.ucr.edu/coronavirus.  
 

Tungkol sa COVID-19 
 
Ano ang COVID-19? 
Ang Coronavirus Disease 
2019 (COVID-19) ay isang 
respiratoryong sakit na 
dulot ng severe acute 
respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-
2). Ang SARS-CoV-2 ay 
bahagi ng malaking 
pamilya ng mga virus na 
karaniwang sanhi ng 
respiratoryong impeksyon 
at maaaring magresulta sa mas malalang sakit.  
 

Transmisyon 
Ito ay nakakahawa at maaaring kumalat sa 
pamamagitan ng hangin kapag ang isang taong 
nahawahan ay nakikipag-usap o nagsasalita, 
bumabahin, umuubo o humihinga palabas. Kahit na 
hindi gaanong karaniwan, maaari itong mailipat 
kapag hinawakan ng isang tao ang kontaminadong 
bagay at pagkatapos ay hinawakan ang kanyang 
mata, ilong o bibig. Ang taong nahawahan ay 
maaaring hindi magpakita ng mga sintomas. 
 

Pagkalat 
Ang mga particle na nagtataglay ng virus ay 
maaaring maglakbay nang mahigit anim na 
talampakan, lalo na sa kulong na lugar. Kaya 
siguruhin na pagtatambalin mo ang pisikal na 
pagdidistansya sa ibang mga kontrol upang maging 
epektibo. Kabilang dito ang mga pantakip sa mukha, 
kalinisan ng kamay, at sanitasyon. Para malaman 
ang higit tungkol sa transmisyon, sumangguni sa 
video na “Paano maaaring kumalat ang COVID-19” 
na hatid sa atin ng CDC. 
 

Mga pinagbabatayang kundisyon  
ng kalusugan 
Ang ilan sa mga pinagbabatayang kundisyon ng 
kalusugan ay maaaring maging sanhi upang 
madaling kapitan ng virus ang mga indibidwal. 
Kabilang dito ang kanser, talamak na sakit sa bato, 
mga kundisyon sa puso, labis na katabaan, 
pagbubuntis, paninigarilyo, type 2 diabetes, at iba 
pa. Repasuhin ang CDC website para sa higit pang 
impormasyon. 
 

Patakaran at Pamamaraan 
 

Plano ng pagsugpo sa COVID-19 
Alamin ang higit pa tungkol sa mga patakaran at 
pamamaraan sa COVID-19 ng Unibersidad para 

protektahan ka mula sa mga peligro ng Coronavirus, 
lalo na ang pagrepaso sa plano ng pagsugpo sa 
COVID-19 na makukuha online. Naglalaman ito ng 
mga pangunahing bahagi na itinalaga upang tukuyin 
ang mga panganib at ipatupad ang mga kontrol 
upang bawasan ang panganib ng transmisyon. Ang 
mga kopya ng plano ay maaaring ipaskil din, na 
inilaan ng iyong superbisor, o ginawang available sa 
pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa EH&S. Kung 
bahagi ka ng Atletiks, makipag-ugnayan sa iyong 
superbisor o coach tungkol sa 
Plano na Para Lamang sa 
Pasilidad-Pampalakasan na 
naaangkop para sa iyo. 
 

Mga Palatandaan 
at Sintomas 
 

Mga sintomas 
Kilalanin ang mga sintomas ng 
COVID-19. Ang mga sintomas 
ay maaaring iba’t iba sa bawat 
tao; maaaring mula sa wala 
talagang sintomas, mga 
katamtaman, hanggang sa 
malalang sakit. Kabilang sa mga 
sintomas bukod sa iba pa ang: 
▪    Lagnat 
▪ Panginginig o pangangatal 
▪ Ubo 
▪ Paghahabol ng hininga o kahirapan sa 

paghinga 
▪ Pagkawala ng panlasa o pang-amoy 
▪ Pamamaga ng lalamunan 
▪ Tumutulong sipon/baradong ilong 
▪ Pagdudumi 
▪ Pananakit ng kalamnan o pananakit ng 

katawan 
▪ Sakit ng ulo 
▪ Hindi karaniwang pagkapagod 
▪ Pamumula ng mata na may pagluluha o wala 
▪ Pagduduwal o pagsusuka 

Alamin ang higit pa tungkol sa mga sintomas ng 
COVID-19 sa pamamagitan ng pagbisita sa Centers 
for Disease Control and Prevention website.  
 

Atensyong medikal 
Kahit ikaw ay malusog, tingnan ang mga pang-
emergency na babalang palatandaan, at humingi ng 
atensyong medikal kung lumala ang mga sintomas. 
Kabilang dito ang kahirapan sa paghinga, paulit-ulit 
na pananakit o presyur sa dibdib, bagong pagkalito, 
at kawalan ng kakayahang gumising o manatiling 
gising, o nangingitim na mga labi o mukha.  
 

Ulat ng mga sintomas 
Bago pumasok sa Unibersidad araw-araw, hihilingin 
sa iyo na iulat ang mga sintomas gamit ang survey. 
Mag-ulat bago umalis ng bahay gamit ang iyong 
computer o cell phone sa website o app. Sumangguni 
sa iyong email o bisitahin ang website para sa 
impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang 
tool para suriin ang sarili para sa temperatura at/o 
mga sintomas bawat patnubay ng CDC. Magbibigay 

ito ng pagpapaliwanag para 
pumasok sa mga pasilidad ng 
Unibersidad. 
 

Pagpapasuri 
 

Kailan magpapasuri 
Magpasuri para sa COVID-19 
kung mayroon kang mga 
sintomas o kung nalantad ka sa 
isang taong kilala na mayroong 
sakit. Maaari kang maghanap ng 
lokasyon ng pagsusuri sa 
https://covid19.ca.gov o sa 
pamamagitan ng pagbisita sa 
website ng Unibersidad. May 
mga programa ng pagsusuri na 

nakabatay sa lugar ng trabaho na available sa ilang 
mga lokasyon ng campus, sa pamamagitan ng lokal 
na tanggapan ng kalusugan, planong pangkalusugan, 
o sa sentro ng pagsusuri ng komunidad. 
 

Pag-uulat 
Kung ang pagsusuri mo ay positibo sa COVID-19, may 
mga sintomas ka o nalantad, kailangan mo itong iulat 
sa Unibersidad. Maaari itong isagawa sa 
pamamagitan ng pagkumpleto sa survey ng 
pagsusuri, pagtawag sa hotline, o pagpapadala ng 
ligtas na email. Ang impormasyon mo ay 
pananatilihing kumpidensyal, at hindi ka 
paghihigantihan laban sa iyong pag-uulat. 
 

Pagbabalik 
Kung nagkaroon ka ng mga sintomas maaari kang 
bumalik pagkatapos lamang na ma-diagnose na 
positibo sa COVID-19 kung: 1) 10 araw ang lumipas 
simula nang lumitaw ang unang mga sintomas, 2) ang 
mga sintomas mo ay gumaling, AT 3) wala ka nang 
lagnat sa loob ng 24 oras. Dapat ay wala kang lagnat 
nang hindi gumagamit ng mga gamot na pampababa 
ng lagnat. Kung nagkaroon ka ng dyagnosis na 
positibong COVID-19 subalit hindi nakaranas ng mga 
sintomas maaari kang bumalik pagkatapos ng 10 
araw simula sa petsa na isinagawa mo ang unang 
positibong pagsusuri. 
 

“Ang mga particle ng 

SARS-CoV-2 ay 

maaaring maglakbay 

nang mahigit 6 na 

talampakan, kaya 

siguruhin na 

pinagtatambal mo ang 

pisikal na distansya sa 

ibang mga kontrol 

https://training.ucr.edu/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=9pVy8sRC44
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Kung ikaw ay nalantad sa isang tao na nasuring 
positibo sa COVID-19 maaari kang bumalik kung 14 
na araw na mula sa iyong huling pagkakalantad sa 
kaso ng COVID-19. Kailanman ay hindi kinakailangan 
ang negatibong pagsusuri sa COVID-19 sa pagbabalik 
sa trabaho. 
 

Huwag pumasok sa trabaho 
Mahalaga na hindi ka pumasok sa trabaho kung ikaw 
ay: 1) nakakaranas ng mga sintomas, 2) na-diagnose 
sa COVID-19 at nakabukod pa rin, o 3) nagkaroon ng 
kontak sa isang taong na-diagnose ng COVID-19 sa 
loob ng huling 14 na araw (na nakabukod pa rin dahil 
itinuturing sila na maaaring makahawa). Makipag-
ugnayan sa iyong superbisor para isaayos ang 
trabaho mula sa bahay, hangga’t maaari, at humingi 
ng karagdagang gabay at paggagamot mula sa iyong 
pangunahing doktor. 
 

Pisikal na Pagdidistansya 
Ang pisikal na pagdidistansya ay nangangahulugang 
pagpapanatili ng hindi bababa sa anim na 
talampakan mula sa iba at pag-iwas sa mga 
pagtitipon, kabilang ang pagpasok at paglabas ng 
gusali at loob na mga pasilidad. Sundin ang alinman 
sa karatula o nakikitang palatandaan, tulad ng mga 
marka sa sahig at mga poster ng direksyon sa mga 
hagdanan. Kung ikaw ay nasa lugar na may marka ng 
tape, mangyaring tumayo sa loob ng markadong 
lokasyon kung maraming tao ang naroon. Huwag 
tanggalin ang mga tape o palatandaan na inilagay sa 
muwebles o iba pang mga lugar. Kung hindi 
sinasadyang napunta ka sa loob ng anim na 
talampakan ng ibang empleyado, agad kumilos 
upang gumawa muli ng anim na talampakang agwat. 
 

Pantakip ng Mukha 
 

Kailan magsusuot 
Kapag nasa lugar ka ng Unibersidad, kailangan mong 
magsuot ng pantakip sa mukha sa loob at labas ng 
mga gusali, hanggang sa iabiso na huwag na. 
Magdala ng pantakip sa mukha araw-araw. Kapag 
nalimutan mo ang takip sa mukha, maaari kang 
humingi ng isa mula sa Unibersidad o Environmental 
Health & Safety. 
 

Ang mga takip sa mukha ay dapat isuot kahit saang 
lugar, maliban kung nag-iisa sa silid, kapag nakasuot 
ng proteksyong panrespiratoryo, o dahil sa medikal 
na kundisyon, mental na kundisyon o kapansanan, o 
sa mga kaso ng komunikasyon na may kapansanan sa 
pandinig. Kung kumakain/umiinom ka maaari mong 
alisin ang takip ng iyong mukha hangga't nasa anim 
na talampakan ang layo mo sa iba at may sapat na 
hangin galing sa labas na pumapasok sa loob. Ang 
mga eksemsyon sa kinakailangang pantakip sa 
mukha ay pangangasiwaan sa pamamagitan ng 
pagkonsulta sa Human Resources o Environmental 
Health & Safety. 
 

Paano gamitin 

 

Para suotin ang pantakip sa mukha, siguruhin na ang 
bibig at ilong mo ay lubusang natatakpan. Dapat 
itong mahigpit na nakakabit sa mga gilid ng iyong 
mukha. Labhan o itapon ang mga telang pantakip sa 
mukha pagkatapos gamitin ng isang beses. Kapag 
nakasuot ng pantakip sa mukha, iwasan ang 
paghawak sa mga mata, ilong, at bibig. Huwag rin 
ipahiram ang pantakip mo sa mukha. Mahalagang 
tandaan na ang pagtatakip ng mukha ay hindi nasuri 
at sertipikadong piraso ng personal protective 
equipment (PPE). Kung kinakailangan para gawin ang 
trabaho mo, ang superbisor mo ay magbibigay sa iyo 
ng angkop na PPE. Para sa higit na impormasyon 
tungkol sa paggamit ng pantakip sa mukha, 
sumangguni sa “Gabay sa paggamit ng pantakip sa 
mukha” mula sa California Department of Public 
Health. Karagdagan pa, repasuhin ang mga tagubilin 
ng CDC kung paano linisin ang mga telang pantakip 
sa mukha. 
 

Paano linisin 
Nirerekomenda ng CDC na labhan mo ito araw-araw 
▪ Gamitin ang washing machine sa setting na 

pinakamainit na tubig (o sabon at mainit na 
tubig sa gripo) 

▪ Sundin ang mga tagubilin ng 
tagapagmanupaktura 

▪ Tuyuin mabuti bago iimbak 
▪ Linisin ang imbakang lalagyan para sa mga 

pantakip sa mukha na nagamit na bago ito 
gamiting muli 

 

Paghuhugas ng Kamay 
Madalas na maghugas ng kamay gamit ang sabon at 
tubig nang hindi bababa sa 20 segundo. Gumamit ng 
hand sanitizer na may alkohol kapag wala kang 
agarang magagamit na lababo o pasilidad sa 
paghuhugas ng kamay. Mahalagang tandaan na ang 
hand sanitizer ay hindi gagana kung ang mga kamay 
ay marumi.  

 
 

Paglilinis at Pagdisimpekta 
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Kabilang sa karaniwang kasanayan ng 
paglilinis ng Unibersidad: 
▪ Paglilinis ng mga ibabaw ng bagay na 

madalas nahahawakan, tulad ng mga 
pindutan ng ilaw, mga hawakan sa 
hagdan, mga pindutan sa elevator at 
busol/hawakan ng pinto 

▪ Pagpagpag ng alikabok at basang 
paglalampaso ng sahig 

▪ Pag-vacuum sa mga pasukan at mga 
lugar na madalas maraming tao 

▪ Pagtanggal ng basura 
▪ Paglilinis ng mga banyo 
▪ Paglilinis ng mga kalat 
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Sa panahon ng pandemya, pinahusay 
namin ang aming serbisyo sa paglilinis, 
kabilang ang: 
▪ Dinagdagang dalas ng pagpupunas 

ng ibabaw ng mga bagay na madalas 
nahahawakan 

▪ Pagdaragdag ng mga istasyon ng 
sanitasyon sa mga lugar na madalas 
maraming tao 

▪ Pag-disimpekta at pag-sanitize ng 
mga lugar gamit ang mga 
electrostatic sprayer 

 

Mga kemikal sa paglilinis 
Siguruhin na susunod sa mga tagubilin ng etiketa ng 
produkto na ginagamit mong pandisimpekta. 
Isangguni ang mga peligrong nauugnay sa produkto, 
mga tagubilin ng tagapagmanupaktura, mga 
kahilingan sa bentilasyon, at sa mga kahilingan ng 
ligtas na paggamit ng Cal/OSHA. Sumangguni rin sa 
Listahan ng mga pandisimpekta sa EPA website. 
 

Mga Benepisyo 
Maaaring mayroon kang karapatan sa mga 
benepisyo ng leave mula sa Unibersidad at 
pamahalaan, kung saan pinansiyal na magpapadali sa 
iyo ang pananatili sa tahanan kung ang mga 
tungkulin mo sa trabaho ay hindi maaaring isagawa 
nang malayuan. Alamin ang higit pa tungkol sa mga 
programang ito sa website ng UCNet sa ilalim ng 
“Patakaran ng Pagtatrabaho at Leave.” Kabilang dito 
ang karapatan mo sa leave sa pagkakasakit at mga 
benepisyo ng kabayaran ng mga manggagawa, kung 
naaangkop. Makipag-ugnayan sa Human Resources 
para sa mga katanungan tungkol sa leave sa 
pagkakasakit, bakasyon, mga kabayaran ng 
manggagawa, o para magtanong tungkol sa alinmang 
akomodasyon kung mayroon kang tumaas na salik ng 
panganib ng COVID-19 (tulad ng sakit sa puso, 
dyabetis, iba’t ibang sakit sa baga, at iba pa). Ang 
mga available na pagpipilian mo kung hindi mo 
maisasagawa ang trabaho mo nang malayuan ay ang: 

1. Expanded Paid Administrative Leave (EPAL) 
2. FFCRA Emergency Paid Sick Leave (EPSL) 
3. FFCRA Expanded Family and Medical Leave 

(EFML) 
 

Para sa Karagdagang 
Impormasyon 
Sumangguni sa available na pagsasanay sa pagsugpo 
sa COVID-19 sa inyong Unibersidad. Ang mga 
pantulong na pagsasanay ay available din sa 
pamamagitan ng Cal/OSHA COVID-19 online training 
website. 
  

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3512.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://trainingacademy.dir.ca.gov/page/on-demand-training-covid19
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Pagsusulit 
Mga tagubilin: Kumpletuhin ang pagsusulit na ito at isumite sa Environmental Health & Safety o sa training@ucr.edu.  
 
1. Kabilang sa mga inaasahan sa pagbabalik sa trabaho sa lugar ay ang pagsunod sa planong pagsugpo sa COVID-19, pisikal na pagdidistansya, mga protokol sa 

paglilinis, at _____. (bilugan ang isa) 
a. Mga elevator na maraming tao 
b. Mga siksikang upuan 
c. Pagbabantay sa mga sintomas 
d. Regular na mga oras ng trabaho 

 
2. Ang mga pantakip sa mukha ay nagpoprotekta sa mga taong malapit sa iyo, hindi papalit sa pisikal na pagdidistansya, at ________. 

a. Pumapalit sa paghuhugas ng kamay 
b. Itinuturing na PPE 
c. Dapat hugasan 
d. Opsyonal na sinusuot 

 
3. Huwag pumasok sa trabaho kung mayroon ka nitong 19 na sintomas ng COVID-19: (piliin ang lahat ng naaangkop) 

 Kahirapan sa paghinga 
 Panginginig 
 Ubo (madalas) 
 Lagnat 
 Sakit ng ulo 
 Pagkawala ng panlasa o pang-amoy 
 Pagkahapo (hindi karaniwan) 
 Pamamaga ng lalamunan 

 

Pagkilala 
Kinikilala ko na natanggap ko at naunawaan ang impormasyong ibinigay sa pagsasanay sa pagsugpo sa COVID-19, batay sa 8 CCR 3205 at sa gabay sa industriya ng CDPH 
para sa mas mataas na edukasyon. Sasangguni ako sa aking superbisor at/o EH&S para sa paglilinaw o karagdagang impormasyon. 

 
Pangalan:  

   
Petsa: 

 

 
Email: 

   
Campus: 

 

 
Identipikasyon: 

   (Campus, Medical Center, o lokasyon) 

 (ID ng Estudyante o Empleyado)    
 

mailto:training@ucr.edu

