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March 12, 2020 

Para sa: Mga Estudyante/Empleyado/Magulang/Tagapag-alaga 

Tungkol sa: Mensahe ukol sa Novel Coronavirus (Covid-19) 

Ayon sa inyong nasasaksihan sa media, ang malawakang pagsisikap upang mapigilan ang pagkalat ng Covid-19 ay 

isinasagawa sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang Canada. Napapansin na ang kabataang may mabuting 

kalusugan ay hindi masyadong naaapetktuhan ng nasabing virus. Subalit maaari pa rin nilang maipaisa sa iba ang 

virus, maging sa direkta o hindi direktang paraan. 

Nakasaad sa dokumentong ito ra: Sa kasalukuyan ay wala pang malawakang pagkalat ng Covid-19 sa Canada; 

inirerekomenda ng PHAC na ang mga paaralan ay magpatupad ng mga pag-iingat laban sa mga karamdamang 

pang-respiratura kagaya ng taunang ginagawa laban sa sipon at flu. 

Ang Beautiful Plains School Division ay may dokumento ukol sa Pandemic Planning na matatagpuan sa aming 

website. Narito ang iilang aksyon na aming isinasagawa bilang isang dibisyon ng paaralan: 

1. Kasalukuyang ipinagpapatuloy ang regular na paglilinis sa loob ng mga paaralan, na mas

pinagtutuunan ang paglilinis sa mga bagay na !aging hinahawakan, kagaya ng doorknobs, mga gripo,

at iba pa.

2. Kapag ang estudyante ay nakikitaan ng mga sintomas ng sakit, hinihikayat ang mga magulang at

tagapag-alaga na panatilihin ang estudyante sa bahay. Ang mga empleyadong may sakit ay

pinapanatili rin sa kanilang tahanan.

3. Pinapaalalanan ang mga estudyante na siguraduhing maging malinis sa katawan, kabilang na ang

regular na paghuhugas ng kamay at ang tamang paraan gn pagtatakip ng kamay kapag

umuubo/bumabahing. Pinaaalalahanan din ang mga estudyante na umiwas muna sa pagbibigay ng

pagkain.

4. Ang liham na ito ay ipapadala sa labat ng magulang/tagapag-alaga ng lahat ng estudyante, na

nakasaad ang la hat ng nasa taas.

5. Ang anumang karagdagang impormasyon at gabay ay matatagpuan sa mga website na ito:

https://www.gov.mb.ca/health/coronavirus/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

6. Para sa mga katanungan tungkol sa kalusugan o impormasyon ukol sa mga karamdamarg pang

respiratura, ang mga residente ng Manitoba ay maaaring tumawag sa Health Links - Info Sante sa

numerorg 204-788-8200 o 1888-315 9257 (toll free)

7. Ang link na to ay may impormasyon tungkol sa media release na inilabas ng gobyerno ng Manitoba sa

araw na ito: https://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=46930&posted=2020-03-12

Maaaring bisitanin ang aming website para sa iba pang komunikasyon tongkol sa mga karagdagang kaganapan. 
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