
* a konsultasyon sa Sacramento County Public Health.

Ang pathway sa pag-aalagang ito ay dinisenyo para tulungan ang tauhan ng paaralan at hindi nilalayong pamalit sa
desisyon ng clinician o magtaguyod ng protokol para sa lahat ng mga pasyente na may partikular na kundisyon.
Ang diyagnosis at paggamot ay dapat nasa ilalim ng malapitang superbisyon ng kuwalipikadong tagapaglaan ng
pangangalaga sa kalusugan. Maaaring magbago ang gabay.

Manatili sa bahay*

Kumpirmahin ang alternatibong
diyagnosis. Hindi kailangan ang tala ng
doktor.

Negatibong SARS CoV-2 PCR test

Positibong SARS-CoV-2 PCR test
O Walang pagbisita sa
tagapaglaan o test

Bumalik sa paaralan 24 oras 
matapos malutas ang sintomas 
(walang gamot na pampababa sa 
lagnat)

Pagsusuri ng tagapaglaan
ng pangangalaga sa 
kalusugan

Bumalik sa paaralan makalipas ang 24 oras
na walang lagnat at bumubuti ang mga
sintomas

Bumalik sa paaralan makalipas ang 24 oras
na walang lagnat at bumubuti ang mga
sintomas
Bumalik lang sa paaralan makalipas ang 10 araw 
mula ng pagkakaroon ng sintomas at 24 na oras na 
walang lagnat. I-quarantine ang mga malapitang 
kontak ng mga kumpirmadong kaso. Kontakin ang 
HCA kung may mga tanong.

Bumalik sa paaralan makalipas ang 14 na araw 
mula sa huling kontak, maliban kung magkaroon ng 
sintomas. Kung magkaroon ng sintomas, 
magsagawa ng SARS-CoV-2 PCR test.

Pauwiin

Pauwiin

Huminto

Huminto

Huminto

Hindi

OO

Malapitang kontak: wala pang 6 na talampakan, 15 minuto o mas matagalExposure sa taong positibo sa COVID-19?

Lagnat (≥ 100.4 F) UboMasakit na lalamunan

Barado/tumutulong ilong Hirap sa PaghingaMasakit na ulo

Pagduruwal/pagsusuka/pagtatae Kawalan ng panlasa/pang-amoy
Kapaguran/pananakit
ng kalamnan o katawan

I-screen lahat ng mga estudyante para sa mga potensiyal na sintomas o exposure sa COVID-19

Decision Tree para sa Sintomas ng Estudyante

Mababang-risk: mga pangkalahatang sintomas Mataas-na -risk: mga pulang bandilang sintomas

1 Mababang risk na sintomas

≥ 2 Mababang risk na
sintomas

O 1 mataas na risk na
sintomas


