
 

Pagsusuri 
Ang mga patnubay sa pagsusuri ng BCCDC COVID-19 ay binago upang ipakita ang bagong katibayan 
tungkol sa mga sintomas ng COVID-19. Ang ilang mga sintomas, tulad ng lagnat o panginginig, ubo, 
pagkawala ng pang-amoy o panlasa, at problema sa paghinga ay malamang na maging COVID-19. 

Para sa mga taong hindi alam kung nagkaroon sila ng kontak sa isang taong may COVID-19, kailangan 
mo ang isang pagsusuri para sa COVID-19 kung mayroon kang bago o lumalala na mga sintomas. 

Kung mayroon kang 1 o higit pa sa mga pangunahing sintomas na ito, humingi ng pagsusuri sa lalong 
madaling panahon: 

• Lagnat o panginginig 
• Ubo 
• Pagkawala ng pang-amoy o panlasa 
• Kahirapan huminga 
 
Kung mayroon kang 2 o higit pang mga sintomas sa ibaba nang higit sa 24 na oras, at ang mga ito ay 
hindi nauugnay sa anumang iba pang mga dating kondisyon, humingi ng pagsusuri. 
 
Ang mga sintomas na ito ay: 
 
• Masakit na lalamunan 
• Walang ganang kumain 
• Labis na pagkapagod o pagod 
• Sakit ng ulo 
• Sumasakit ang katawan 
• Pagduduwal o pagsusuka 
• Pagtatae 
 
Inirerekomenda din ang isang pagsusuri para sa COVID-19 kung ikaw ay malapit nagkontak sa isang 
taong nasuring positibo para sa COVID-19 at mayroon ka kahit isa sa mga sumusunod na sintomas ng 
COVID-19: 
 
• Lagnat o panginginig 
• Ubo 
• Pagkawala ng pang-amoy o panlasa 
• Kahirapan huminga 
• Masakit ang lalamunan 
• Walang ganang kumain 
• Labis na pagkapagod o pagod 
• Sakit ng ulo 
• Sumasakit ang katawan 
• Pagduduwal o pagsusuka 
• Pagtatae 
 



Ang isang taong may banayad na (mga) sintomas ay maaaring pumili na humingi ng pagsusuri sa COVID-
19, kahit na hindi ito kinakailangan. 
 
Kailangan mong ihiwalay ang sarili habang hinihintay mo ang iyong resulta sa pagsusuri upang hindi mo 
potensyal na ikalat ang COVID-19 sa iba. 
 
Ang pagsusuri ay hindi inirerekomenda kung wala kang mga sintomas, kahit na ikaw ay malapit na 
nakipag-kontak. 
 
Ang ilang mga sintomas ay maaaring palatandaan ng iba pang mga kundisyon o mga medikal na isyu at 
maaaring kailanganin mong humingi ng pangangalagang medikal, kahit na hindi ito nauugnay sa COVID-
19. Kung hindi maganda ang iyong pakiramdam at hindi sigurado tungkol sa iyong mga sintomas, 
makipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o tumawag sa 8-1-1. 
 
Bisitahin ang Sentro para sa Pagkontrol sa Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control) na pahina para sa 
higit pang impormasyon tungkol sa pagsusuri para sa COVID-19 (and Close contacts). 

Pagsusuri para sa mga Bata at Kabataan 

Ang mga bata ay may katulad na mga sintomas sa mga matatanda, ngunit ang mga sintomas ay mas 
banayad. 
 
Ang B.C. ay nag-aalok ng dalawang mga pagpipilian para sa COVID-19 na pagsusuri sa mga mag-aaral sa 
edad ng paaralan sa kindergarten hanggang baitang12. Ang pinakakaraniwang pamamaraan ay ang 
pagsagitsit at pagmumog ng isterilisadong tubig at pagdudura nito sa isang tubong pangkoleksyon. Ang 
pagsusuri na ito ay mas madaling gamitin ng mga bata at kabataan. Papalitan nito ang pagsusuri na 
pamahid para sa karamihan sa mga taong 5 taong gulang at pataas. 
 
Mayroong ilang mga pangunahing puntong dapat tandaan kapag dinadala ang iyong anak para sa 
pagsusuri: 
 

 Panoorin ang video tungkol sa kung ano ang maaasahan mo at ng iyong anak sa panahon ng 
isang pagsusuri para sa COVID-19: 

o Pagsusuri para sa COVID-19 na may pambanlaw ng bibig at pangmumog para sa mga 
batang nasa edad ng pag-aaral (Video) 

o Pagsusuri para sa COVID-19 na may pampahid ng ilong (Video) 
 Sanayin ang pamamaraang magsagitsit, magmumog at dumura ng tubig sa bahay. Tiyaking 

magsanay ng hindi bababa sa dalawang oras bago pumunta sa sentro ng koleksyon dahil maaari 
itong makaapekto sa mga resulta ng pagsusuri. Hilingin sa iyong anak na huwag lunukin ang 
tubig o magsalita kapag nagsasanay sila. 

o Mga tagubilin para sa koleksyon ng sampol ng pagbanlaw ng bibig/pagmumog para sa 
mga mas nakababatang bata (PDF 213MB) 

o Mga tagubilin para sa koleksyon ng sampol ng pagbanlaw ng bibig/pagmumog para sa 
mga mas nakababatang bata (PDF 207MB) 

 Maghanap ng isang sentro ng koleksyon kung saan ang mga bata ay maaaring masuri o 
makipag-ugnay sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pagsusuri. 

 Ang iyong anak ay kailangang ihiwalay ang sarili pagkatapos ng kanilang pagsusuri. Ito ay 
nangangahulugan na dapat kang direktang umuwi pagkatapos ng kanilang pagsuri. Ang iyong 

http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/self-isolation/close-contacts
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=ZvqjkbD-moA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AhC6_JXagxE&feature=emb_logo
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_Caregiver-Child.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-gargle_youth.pdf


anak ay dapat manatili sa bahay mula sa paaralan at hindi magkaroon ng mga bisita. Matuto 
nang higit pa tungkol sa paghihiwalay ng sarili pagkatapos ng isang pagsusuri. 

 
Para sa impormasyon tungkol sa proseso at kung ano ang aasahan at kung paano makakuha at 
maunawaan ang mga resulta ng pagsusuri tingnan ang COVID-19 Pagsusuri para sa Mga Bata at 
Kabataan. 

Mga Sentro ng Koleksyon 

Alamin nang higit pa ang tungkol sa pagsusuri at maghanap ng mga sentro ng koleksyon kung saan ka 
maaaring masuri. I-klik ang mapa o bisitahin ang mga link sa ibaba. Maaari ka ring tumawag sa 8-1-1 
upang hanapin ang pinakamalapit na sentro. 

 

 

 

 Tagahanap ng sentro ng koleksyon (Mobile at desktop) 
 Tagahanap ng sentro ng koleksyon (Internet Explorer) 

 
Partikular na mahalaga na suriin ang mga indibidwal na may mga sintomas na nasa mas mataas na 
panganib. Ang mga indibidwal na ito ay patuloy na bibigyan ng prayoridad at kabilang ang mga 
manggagawa sa pangangalagang kalusugan, mahahalagang tagapagbigay ng serbisyo at mga indibidwal 
na mahina ang panlaban sa mga komplikasyon dahil sa COVID-19. 

Mga Resulta ng Pagsusuri 

Ang mga resulta sa pagsusuri ng COVID-19 ay makukuha sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan 
ng teksto o online. Kung ikaw ay nasuring positibo, makikipag-ugnay sa iyo ang pampublikong kalusugan.  
 
Upang makuha ang iyong mga resulta ng pagsusuri sa COVID-19 sa pamamagitan ng isang awtomatikong 
tekstong mensahe, maaari kang magparehistro para sa serbisyong ito sa pamamagitan ng 
pagkukumpleto ng pormularyo sa web (webform) sa BCCDC: Mga Resulta ng Pagsusuri pahina ng web. 

http://www.bccdc.ca/resource-gallery/Documents/Guidelines%20and%20Forms/Guidelines%20and%20Manuals/Epid/CD%20Manual/Chapter%201%20-%20CDC/COVID19-self-isolation-post-testing.pdf
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/children-youth
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0
https://bcgov03.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7f71191c6e0c4e65a644c1da3f53eb68
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
https://experience.arcgis.com/experience/3862560c5a41418e9d78f4f81688e9d0


Para sa karagdagang mga HealthLinkBC File na paksa, bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o 
ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan. Para sa hindi pang-emerhensiyang impormasyon 
sa kalusugan at payo sa BC bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca o tawagan ang 8-1-1 (libreng-tawag). 
Para sa bingi at nahihirapang makarinig, tumawag sa 7-1-1. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay 
magagamit sa mahigit sa 130 mga wika kapag hiniling. 

Maaari ding gamitin ng mga magulang ang serbisyong ito para sa kanilang mga anak. Sa sandaling 
nakarehistro ka para sa serbisyong ito matatanggap mo ang iyong mga negatibo o positibong resulta ng 
pagsusuri sa pamamagitan ng teksto sa oras na ang resulta ay makukuha, araw o gabi.  
 
Maaari mo ring makuha ang iyong mga resulta sa pagsusuri sa COVID-19 sa pamamagitan ng pagtawag 
sa linya ng Mga Resulta ng BCCDC COVID-19 sa 1-833-707-2792. Ang linya ay bukas mula alas 8:30 ng 
umaga hanggang alas 4:30 ng hapon, pitong araw sa isang linggo. 
 
Ang Health Gateway o ang aking ehealth ay iba pang mga paraan upang matanggap mo ang iyong mga 
resulta ng pagsusuri sa COVID-19. Upang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano makukuha ang 
iyong mga resulta sa pagsusuri at kung ano ang gagawin sa sandaling matanggap mo ang iyong mga 
resulta, tingnan ang: 
 

 BCCDC: Mga Resulta ng Pagsusuri  
 BCCDC: Pag-uunawa sa Mga Resulta ng Pagsusuri  

 
 
Huling pinabago: Enero 8, 2021 
 
Ang impormasyon na ibinigay sa itaas ay inangkop mula sa BCCDC: Pagsusuri, BCCDC: Mga Resulta ng 
Pagsusuri at BCCDC: Pag-uunawa ng mga Resulta ng Pagsusuri mga pahinang nakuha noong Enero 8, 
2021. 
 
 
 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/test-results
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/testing/understanding-test-results

