
COVID-19 

NOVEL CORONAVIRUS 

Letter to Parents from Dr. Brent Roussin (September 2, 2020) 

Isang sulat  para sa mga magulang/ Tagapangalaga  mula kay Dr. Brent Roussin 

 

Mahal na mga Magulang / Tagapangalaga, 

Ang pag-aakma sa pamumuhay nang may panganib ng COVID-19 sa ating mga komunidad 

ay isang hamon para sa ating lahat. Habang ikaw at at inyong(mga) anak ay naghahanda 

para sa pagpasok sa paaralan sa Setyembre, ang mga magulang/tagapag-alaga at mga guro 

ay kailangan na magbigay ng pinagsama- samang tulong sa mga mag-aaral na maka adapt 

sa mga bagong routines. Mahalagang ituro sa inyong(mga) anak ang kahalagahan ng 

pagsunod sa physical distancing, at pananatili sa bahay kapag sila ay maysakit. Mahalaga 

rin na turuan sila kung kailan at kung paano hugasan nang tama ang kanilang mga kamay at 

kung paano ang pag-ubo o pagbahing sa tissue o sa kanilang manggas. Ang lahat ng mga ito 

ay mahalagang mga hakbang upang makatulong na protektahan ang mga bata at iba pa, at 

upang mabawasan ang pagkalat ng respiratory illnesses, kabilang ang COVID-19. 

 

Ang mga sumusunod ay mahahalagang mga prinsipyo na magiging susi sa pagtiyak na ang 

pagbabalik sa paaralan ay ligtas hangga ' t maaari:  

 Ang mga bata na may sakit ay dapat manatili sa bahay mula sa paaralan, kahit na 

mildly ill  o kung sa tingin mo na ang kanilang pagkakasakit ay hindi nauugnay sa 

COVID-19.  

 Ang mga batang may sintomas ng COVID-19 ay dapat manatili sa bahay at mag-isolate.  

 Tumawag sa Health Links- Info Santé para sa payo sa pagsusuri para sa COVID-19 at 

impormasyon tungkol sa kung kailan maaaring ihinto ng iyong anak ang pag isolate 

at bumalik sa paaralan.  

 Kung ang COVID testing ay inirerekomenda, mahalagang masuri agad, sa lalong 

madaling panahon upang malimitahan ang pagkalat ng COVID-19. 

Ang lahat ay nagtatrabaho upang malimitahan ang pagkalat ng COVID-19 sa Manitoba, 

ngunit tayo ay makakakita ng mga kaso na naka-link sa mga paaralan. Maging panatag na 

ang pagsisiyasat ng pampublikong kalusugan ay magsisimula sa loob ng 24 oras ng isang 

nakumpirmang laboratory case. Kung mayroong isang nakumpirma kaso ng COVID-19 na 

naka-link sa paaralan ng inyong(mga) anak, ang mga magulang ng mga mag-aaral na 
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maaaring naging exposed ay kokontakin ng mga opisyal ng pampublikong kalusugan at 

bibigyan ng mga tagubilin para sa self-isolation (quarantine); ang pagsusuri o testing ay 

maaaring irekomenda. Kung hindi ka kokontakin ng mga opisyal ng pampublikong 

kalusugan, ang iyong(mga) anak ay hindi itinuring na exposed sa kasong ito at walang 

karagdagang aksyon ang kinakailangan. 

Mangyaring sumangguni sa https://manitoba.ca/asset_library/en/covid/K12ResponseManagement.pdf 

para sa detalyadong impormasyon tungkol sa proseso ng pag-abiso at sa pagtugon ng 

pampublikong kalusugan kung mayroong kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa paaralan ng 

inyong anak. 

 

 

Sincerely, 

Dr. Brent Roussin, MD, JD, MPH, FRCPC  
Manitoba Chief Provincial Public Health Officer 
Manitoba Health, Seniors and Active Living 
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