
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

Tagalog/Filippinsk 

Coronavirus 
Impormasyon para sa mga nakatira sa 

munisipalidad ng Melhus 



Kapag ang mga bata o mga adulto ay nagkasakit: 
Kung ikaw ay magkakasakit, kailangan kang mananatili sa bahay. Ang mga bata ay hindi 

dapat papasok sa paaralan at sa kindergarten. Kung mayroon kang mga sintomas, dapat 

ikaw ay magpasuri.  

Kailan ka magpasuri ng iyong sarili? 
Ang karaniwang mga sintomas ng coronavirus ay: 

• Lagnat 

• Ubo 

• Igsi ng hininga 

• Sakit ng ulo 

• Katamaran 

• Nabawasan ang pang-amoy at/o panlasa 

• Masakit na kalamnan 

Namamagang lalamunan, dumadaloy o magulong ilong at pagbabahin ay maaaring mga 

sintomas. 

Bihirang mga sintomas ay pagduduwal/pagsusuka, pagdudumi, sakit ng tiyan, 

pagkakalito at pagkakahilo. 

Paano susuriin ang iyong sarili sa Melhus? 
Gumawa ng tipanan para sa isang pagsuri: www.melhus.kommune.no/korona  

(mag-log-in gamit ang BankID). Ang pagpapasuri ay walang bayad. 

Hindi ka makapag-order sa online? 

Tawagan ang aming Corona telepono: +47 906 18 260 (Lunes-Biyernes, 9:00-11:00). 

Address: Lenavegen 3 (Sentro ng Melhus). Hindi ka makapagpunta kung wala kang tipanan.  

Pagkatapos ng 1-3 araw matatagpuan mo ang sagot sa inyong pagsuri sa 

www.helsenorge.no (magla-log in ka gamit ang BankID). Hindi natagpuan ang sagot? 

Tawagan ang iyong GP. 

Mga panuntunan sa pagkontrol ng impeksyon: 

• Kapag ikaw ay may sakit, may sipon o may mga sintomas, kailangan kang 

mananatili sa bahay 

• Laging maghugas sa inyong mga kamay gamit ang sabon o hand sanitizer 

• Panatilihing nasa pinakababa na isang metro ang distansya mula sa iba 

Mahalaga na limitahan ang bilang ng iba’t ibang tao na nakakasalubong mo 

upang mapahina ang paglaganap ng impeksyon. 

http://www.melhus.kommune.no/korona
http://www.helsenorge.no/


 

 

Quarantine: 
Maaaring obligado kang mag-quarantine kung ikaw ay nasa sitwasyon na kung saan 

ikaw ay nahawaan. 

Kung ikaw ay may sintomas, inirekomenda namin na ikaw ay magpapasuri. 

Mahalaga na kumpletuhin ang pag-quarantine, kahit na ikaw ay negatibo sa pagsuri. 

 

 

Kapag ikaw ay positibo sa pagsuri at nagkaroon ng Corona: 
Kapag ikaw ay positibo sa pagsuri, dapat na ikaw ay ihiwalay. Kung maaari, panatilihing 

nasa pinakababa na isang metro ang layo mula sa iyong kasama sa paninirahan. Ang 

iyong mga kasama sa bahay ay dapat ma-quarantine din. 

May isang tao sa munisipalidad na tatawag sa iyo upang magbigay ng impormasyon at 

bantayan kung sino ang mga tao na iyong nakasama kamakailan lang. Sila ay dapat ma-

quarantine. Mayroon kaming tungkulin ng pagkakumpidensyal. 

Mahalaga na magkaunawaan tayo sa isa’t isa. Maaari kang maghingi ng isang 

tagapagkahulugan kung kinakailangan. Ang tagapagkahulugan ay walang bayad. 

Ikaw ba ay nagkasakit at nangangailangan ng medikal na pansin? Tawagan ang iyong  

GP o ang Silid Emerhensya sa: 116 117. 

 

 

 

 

 

 

  

Panatilihing nai-update ang iyong sarili: 

www.melhus.kommune.no/korona  

Corona telepono sa Melhus: +47 906 18 260 (Lunes-Biyernes, 9:00-11:00) 

E-mail: korona@melhus.kommune.no  

Sa www.fhi.no matatagpuan mo ang impormasyon tungkol sa Coronavirus sa 

maraming iba’t ibang mga wika 

Maaari kang tumawag sa impormasyon sa telepono: +47 815 55 015 

http://www.melhus.kommune.no/korona
mailto:korona@melhus.kommune.no
http://www.fhi.no/
http://www.fhi.no/


 


