
Ang [sarado], [siksikan] at 
[malapitan] ay huwag gawin!

Ang 5 minutong
pag-uusap

ay tulad ng isang
pag-ubo

2 metro

Hinihiling namin ang inyong koopersayon sa pagpigil ng pagkalat ng

impeksyon mula sa bagong coronavirus.

HanapinMHLW COVID-19首 相 官 邸

 Sikapin ang [walang kasikipan]. Kahit nasa labas, mag-ingat sa siksikan at malapitan.

Sa ibang mga tao
maglagay ng sapat na

distansya!

Kahit nasa labas ng bahay
iwasan ang malapitang ehersisyo!

Panatilihin din ang distansya sa
mga kainan!

Ayos ang paglalakad, pag-jogging,
atbp, kapag sa maliliit na grupo ng tao

-  Iwasan ang kumain kasama ang malaking grupo

-  Umupo na may laktaw na isang upuan sa katabi.

- Umupo ng hiwa-hiwalay

Kapag nag-uusap
mag-suot ng maskara!

Sa mga tren at elevator
iwasan ang pag-uusap!

Buksan ang mga bintana at pintuan
madalas magpapasok ng

sariwang hangin!



Ang batayan sa mga hakbang laban sa mga nakakahawang

sakit kasama ang bagong coronavirus ay Ang [paghugas ng kamay] at 
[mga magandang asal sa pag-ubo kasama ang pag-suot ng maskara].

2. Mga magandang asal sa pag-ubo

1 2 3

Pagkatapos hugasan ng sabon, hugasan ng husto sa tumatagas na tubig, punasan ng husto at
patuyuin gamit ang isang malinis na tuwalya o papel na tuwalya, atbp.

1 2 3

4 5 6

Umubo o humatsing 
na walang ginagawa

Takpan ng husto ang 
bibig at ilong

Isabit sa tainga ang 
mga taling naba-
banat

Takpan hanggang 
ilong para walang 
mga puwang

Ang ubo o hatsing 
ay takpan ng kamay

Magsuot ng 
maskara (Takpan 
ang bibig at ilong)

Takpan ng tissue o 
panyo ang bibig at 
ilong

Takpan ng mang-
gas ang bibig at 
ilong

Kuskusin ang likod ng kamay na 
parang pinapatag ito.

Pagkatapos basain ng husto ang 
mga kamay sa tumatagos na 
tubig, maglagay ng sabon at 
kuskusing mabuti ang mga palad.

Kuskusin ng husto ang pagitan 
ng mga dulo ng daliri at kuko.

Hugasan ang mga pagitan ng 
daliri.

Kuskusin paikot na hugasan ang 
hinlalaki gamit ang palad.

Huwag kalimutang hugasan din 
ang pupulsuhan.

HanapinMHLW COVID-19

Kahilingan ng koopersyon para sa mga

hakbang laban sa mga nakakahawang sakit

Bago maghugas ng kamay

・Putulan ang mga kuko ng maikli
・Tanggalin ang relos at singsing

・Gawin sa mga lugar na marami ang tao,
  sa mga tren, sa trabaho, sa paaralan, atbp.

1. Paghugas ng kamay
Tamang paraan ng paghugas ng kamay

Ang 3 magandang asal sa pag-ubo

Ang tamang pagsuot ng maskara

Kapag biglaanKapag walang
maskara



Tilamsik na mikro ang laki

Tilamsik Hipo
Sarado

Siksikan

Malapitan #mga inuman na may aliwan

#mga pagdiriwan at kainan

#malakas na boses #kanta

#teatro #silid-bihisan #silid-pulungan

Nahihinga ang mga tilamsik at 

maliliit na butil na naglalaman

ng mga virus sa pamamagitan ng 

pag-uusap at pag-ubo

Ang impeksyon mula sa bagong coronavirus ay kumakalat sa ganitong ruta

Iwasan ang 3 kasikipan! (1) Mga lugar na sarado at hindi maganda ang pasok ng sariwang hangin, (2) mga lugar na siksikan na

maraming tao ang nagtitipon, at (3) mga eksena ng pag-uusap at pagsasalita na malapitan.

Mahalaga ang paghugas ng kamay, pagdisimpekta ng mga daliri, pagsuot ng maskara at pagpanatili ng 2 metrong

(pinakamalapit ay 1 metro) pisikal na distansya! Mahalaga din ang madalas magpapasok ng sariwang hangin!

Ang virus ay pumapasok sa

ilong at bibig sa pamamagitan

ng mga daliri ng kamay

#hawakan ng pinto

#touch panel

Sa mga lugar na sarado at hindi maganda ang pasok ng sariwang 
hangin, ang mga butil na mas maliit sa 5 μm ay lumulutang sa 

hangin nang ilang sandali at ang impeksyon ay         
maaaring kumalat hanggang sa kaunting distansya.

*Ang tinuturing na [impeksyong dala ng hangin] ay kinikilala sa virus ng tuberkulosis at 

tigdas, kung saan ang mas maliliit na mga tilamsik ay lumutang sa hangin nang

mahabang panahon sa pamamagitan halimbawa ng aircon, atbp, at ang impeksyon ay 

maaaring mangyari kahit sa malayong distansya. Dapat intindihin na ito ay ibang

konsepto kaysa [impeksyon dahil sa tilamsik na mikro ang laki].



Mga 5 eksena kung saan tumataas ang peligro ng impeksyon

Eksena① Mga pagtitipong panlipunan sa pag-inom

● Ang mga epekto ng pag-inom ay nagpapalakas ng kalooban at
sa parehong oras ay nababawasan din ang iyong pagkaalerto.
Bilang karagdagan, ang pandinig ay pumupurol kaya

lumalakas ang boses.
● Tumataas ang peligro ng impeksyon lalo na kapag ang
maramihang tao ay mananatili sa isang masikip na lugar

na pinaghihiwalay ng pintuan sa loob ng mahabang oras.
● Bilang karagdagan, tumataas ang peligro ng
impeksyon kapag ang gamit na chopstick o

tasa ay pinagbabahagi.

Eksena② Pagkain at pag-inom ng maramihang
tao sa mahabang oras

●Ang pagkain at pag-inom ng mahabang oras, pagkain at pag-inom na may aliwan, at mga

alak tulad ng mga vodka o whiskey ay nagdaragdag ng peligro sa impeksyon kumpara sa isang
maikling oras ng pagkain lamang

● Ang pagkain at pag-inom kasama

ang maramihang tao, halimbawa,
5 o higit pang katao,ay nagdaragdag
ng peligro ng impeksyon sapagkat
lumalakas ang boses at madaling
tumalsik ang mga laway.

Eksena③ Pag-uusap nang
walang maskara

Eksena④ Buhay sa pamayanan 
sa isang masikip na 
lugar

Eksena⑤
Lumilipat ng 
lokasyon

● Ang pakikipag-usap sa malapit na saklaw nang walang

maskara ay nagdaragdag ng peligro sa droplet infection o
micro-infection.
● Bilang isang halimbawa ng impeksyon dahil sa hindi
paggamit ng maskara, tulad ng mga kasong pagpunta sa
mga karaoke ay nakumpirma.

● Kailangang mag-ingat kahit nasa loob ng

kotse o mga sasakyan kapag
naglalakbay.

● Ang pamumuhay nang magkasama sa isang masikip na

lugar ay nagdaragdag ng peligro ng impeksyon dahil ang
saradong lugar ay ibinabahagi nang mahabang panahon.
● Naiulat ang mga kaso ng hinihinalang impeksyon sa mga
karaniwang lugar tulad ng mga silid ng dormitoryo at banyo.

● Kapag binago ang lokasyon, tulad ng kapag nagpapahinga
sa trabaho, maaaring tumaas ang peligro ng impeksyon
dahil sa pagpapahinga at mga pagbabago sa kapaligiran.

● Nakumpirma ang mga kaso ng hinihinalang impeksyon sa

mga silid pahingahan, lugar ng paninigarilyo, at bihisan.
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