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Coronavirus (COVID-19) 
Ang Coronavirus (COVID-19) ay isang napakabilis na kumakalat nsa akit na nahawahan ang libo-libong 
gma tao sa buong mundo; hanggang sa petsang Marso 24, libo-libong mga kaso ang nabilang ng Estados 
Unidos sa lahat ng 50 estado, sa Washington, D.C., Puerto Rico, Guam, at US Virgin Islands. 
Marami pang hindi natitiyak tungkol sa sakit at kung paano ito kumakalat, gayunman, ang 
Center for Disease Control and Prevention (CDC) ay nagbibigay babala sa mas nakatatandang 
mga adult at sinumang may kasalukuyan nang mga problemang pangkalusugan na mas 
nanganganib na maka-develop ng mas matinding mga kaso ng COVID-19. 

Kritikal para sa mga lubos na nanganganib na komunidad na ito, kasama na iyong mga may 
spinal cord injury, na bantayan ang mga sintomas at sundin ang mga inirerekumendang pang-
iwas na pamamaraan para mabawasan ang pagkakalantad sa nasabing virus. 

Alamin ang Mga Sintomas: 
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 Kabilang sa mga sintomas ng COVID-19 ang: 

• Lagnat 
• Ubo 
• Kahirapang huminga o pagkahapo 

Kung nakakarandam kayo ng alinman sa mga sintomas na ito, agad na humingi ng 
medikal na tulong.  

 
Paano Mabawasan ang Panganib na Mahawahan: 
 

• Madalas na maghugas ng mga kamay gamit ang maligamgam na tubig at sabon ng kahit 
man lang 20 segundo. Ang demonstrasyon ng mabisang paghuhugas ng kamay tulad ng 
inirerekumenda ng World Health Organization ay mababasa dito. Kung walang handang 
magamit na sabon at tubi, gumamit ng alcohol-based sanitizer. 

 
• Huwag hipuin ang inyong mga mata. ilong at bibig. 

 
• Hilingin mual sa inyong mga caregiver (tagapag-alaga) na maghugas agad sila ng kamay 

sa sandaling makarating sila sa inyong tahanan at bago kayo hawakan o bago kayo 
pakainin. 

 
• Iwasan ang maraming mga tao at magugulong pampublikong lugar hangga’t maaari; 

huwag munang bumiyahe sakay ng eroplano at mga vacation cruise hanggang sabihin ng 
CDC na tapos na ang kurso ng virus. 

 
• Subukanna lumayo ng kahit man lang tatlong feet mula sa sinumang bumabahin o 

umuubo. 
 

• Kung magkasakit ang mga miyembro ng pamilya, ilipat ito sa hiwalay na kuwarto, kung 
maaari, hangga’t gumaling sila para malimitahan ang inyong pagkakalantad sa sakit. 

 
• Regular na linisin at i-disenfect ang mga countertop, doorknob at anumang madalas na 

hinahawakang mga bagay (kasama na ang telepono, mga keyboard at touch screen.) 
 
 
Paano Maghanda para sa COVID-19 na Outbreak sa Inyong Komunidad 
 

• Mag-imbak na ng mga gamot at mahahalagang gamit para sa bahay, kasama ang mga 
medikal na supply, mga pagkain para sa pantry at pet food, para malimitahan ninyo ang 
paglabas kapag may lokal na outbreak.   

 
• Isaayos ang isang back-up na pag-aalaga sa kaganapan na magkasakit ang primary 

caregiver o attendant. 

https://www.youtube.com/watch?v=IisgnbMfKvI
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• Isaayos ang back-up na transportasyon sa kaanapan na maapektuhan ang inyong lokal na 

provider. 
 
 
Insurance at COVID-19: Ano ang Dapat Malaman:  

Pagsusuri  

• Sakop ng Medicare Part B ang coronavirus testing kapag inutos ng isang doktor o health 
care provider, may bisa mula pa noong Pebrero 4, 2020. Para sa karagdagang 
impormasyon, bumisita sa Medicare.gov. 

• Ang Families First Coronavirus Response Act, na pinasa ng Congress noong Marso 18, 
2020, ay humihiling mula sa Medicaid, Medicare at karamihan sa mga pribadong 
insurance company na magkaloob ng libreng coronavirus testing at huwag ipatawa ang 
anumang mga co-pay fee o deductible. Inuutos sa batas na ang coverage sa mga serbisyo, 
kasama ang pagpunta sa opisina ng doktor, maagap na pag-aalaga, telehealth o mga 
pagpunta sa emergency room, na may kaugnayan sa pamamahala o mapagpasyahan ang 
pangangailangan ng isang pagsusuri. Hindi lahat ay dapat masuri, pero maglaan ng 
panahon para ihanda, kung sakaling mangyari ito: Isaliksik ang inyong indibiduwal na 
insurance plan para maunawaan kung may tiyak na in-network na provider o testing site 
na kailangan ninyong gamitin para maiwasan ang mga biglang mga pagsisingil.  

• Kung wala kayong insurance, karapat-dapat pa rin kayo sa libreng pagsusuri. Nakasulat 
rin sa batas ang emergency na pagpopondo para sa direktang pagre-reimburse sa mga 
doktor at mga medikal na pasilidad para sa mga pagsusuri at mga serbisyong isinagawa 
na may kaugnayan sa pagsusuri, sa sinumang walang insurance. Ang pagtaas ng 
pagpopondo sa Medicaid ay nagbibigay rin sa mga estado ng opsyon na ma-cover ang 
mga walang insurance na residente at pansamantalang ma-enroll ang mag ito sa programa 
para masuri.  

Nakasaad sa batas ang libreng pagsusuri – hindi libreng paggagamot – para sa COVID-19. Ang 
mga gastos sa pagpapagamot ay nag-iiba iba depende sa indibiduwal na mga coverage plan.  

Pagpapalawak sa Sakop ng Insurance at Mga Pagbabago  

• Mula noong Marso 24, dahil sa outbreak ay nagbukas ang Washington, Colorado, 
California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Nevada, Rhode Island, Vermont, New 
York at Washington, D.C ng mga special enrollment period sa ilalim ng Affordable Care 
Act para sa mga taong kasalukuyang walang insurance.  

Ang mga estadong ito ay may sari-sariling mga pamamahala. Noong Marso 24, hindi ipinahayag 
ng pederal na gobyerno ang anumang bagong enrollment expansion period para sa mga market 
na pinamamahalaan nito sa 32 mga estado.  

• Ang parehong Medicaid at Medicare ay nagsasagawa ng mga pagbabago bilang tugon sa 
COVID-19, kasama na ang: 

https://www.medicare.gov/coverage/coronavirus-test?utm_campaign=20200305_gmd_prv_gal&utm_content=english&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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Para makapagpatuloy sa pagkakaloob ng mga serbisyo ng Medicaid at patuloy sa 
pagsusuporta sa mga taong naka-quarantine at nakakatanggap na ng ayon sa institusyon na 
antas ng pag-aalaga, ang mga estado (gamit ang awtoridad na nakabalangkas sa ilalim ng 
Section 1915 (c)Appendix K hinggil sa pagkilosa kapag may mga emergency,) ay maaaring 
magbigay awtorisasyon sa mga malusog na miyembro ng pamilya na naninirahan sa bahay 
na magsilbi bilang isang provider at tumanggap ng pagpopondo bialng isang “live in 
caregiver.” Ang mga delivered sa tahanan na pagkain, tulad ng Meals on Wheels, ay maaari 
rin idagdag para makapagbigay ng isang pagkain kada araw sa isang indibiduwal. Dagdag pa 
dito, ang iba pang mga serbisyo ay maaaring idagdag, kasama ang pribadong pag-duty ng 
nars, at mga rate sa pagbabayad ay maaaring tumaas para ma-offset ang tumataas na 
panganib sa kalusugan at mag-apela sa mas malawak na grupo ng provider.  

Ang Medicare ay pansamantalang nagpalawak ng mga coverage nito sa mga telehealth 
services para makatulong sa mga taong magkaroon ng access sa mga doktor at iba pang mga 
health provider (kasama ang mga nurse practitioner, mga clinical psychologist at may 
lisensyang clinical social workers) nang hindi kinakailangang magpunta sa opisina ng doktor 
o ospital at manganib na malantad sa COVID-19. Ang mga tiyak na serbisyong available 
nang remote kasama na ang evaluation at management na mga pagbisita, mental health 
counseling at preventive health na mga screening.  

 Para sa mas marami at detalyadong impormasyon at mga update tungkol sa mga pagbabago sa 
mga programang ito habang may outbreak, mangyaring bumisita sa Mga Madalas na 
Katanungan sa COVID-19 ng Medicaid at sa Medicare at ang webpage ng Coronavirus. 

 
 

 

https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicaid.gov/state-resource-center/downloads/covid-19-faqs.pdf
https://www.medicare.gov/medicare-coronavirus#400

