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1. Nagdudulot ba ng panganib sa kalusugan ang Ebola sa LA County? 
Hindi. Ang panganib na magkasakit ng Ebola ay napakababa sa U.S. at sa LA 
County. Ang mga bata ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng Ebola dahil 
sila ay mas malamang hindi mag-aalaga ng isang pasyente na may Ebola o 
magkakaroon ng kontak sa mga likido ng kanilang katawan.  
 
2. Ano ang kailangan gawin ng mga paaralan kung ang isang tao sa campus 

ay kakabalik lang mula sa bansang apektado ng Ebola ? 
Ang panganib ng pagkakaroon ng sakit na Ebola sa isang campus ng 
paaralan ay napakababa. Kaya ang mga estudyante at kawani na bumabalik 
mula sa paglalakbay ay hindi kailangang hindi ihiwalay sa eskuwela. Ang 
mga kagawaran ng kalusugan ng publiko sa buong bansa ay 
sinusubaybayan ngayon ang lahat ng manlalakbay na pumupunta sa U.S. 
mula sa anumang bansa na apektado ng Ebola. Pinoprotektahan nito ang 
kalusugan ng lahat at nililimitahan ang pagkakalantad sa Ebola. Ang 
sinuman estudyante o miyembro ng kawani na nasa isang paaralan ng LA 
County pagkatapos maglakbay, kahit sa isang bansa na may Ebola, ay 
nasuri at napatunayan ng Kagawaran ng Kalusugan ng Publiko ng Los 
Angeles County na walang sakit at maaaring pumasok.  
 
3. Kailan kailangan magsuot ng Pansariling Kagamitang Pamproteksyon 

(Personal Protective Equipment, PPE) ang mga kawani ng paaralan? 
Malamang hindi papasok ang isang taong apektado ng Ebola. Kaya, hindi 
inirerekomenda na magsuot ng PPE ang mga nars ng paaralan. Sa halip, kailangan 
nilang sundin ang kanilang karaniwang mga kasanayan sa pagkontrol ng 
impeksiyon para sa iba pang mga karamdaman, tulad ng trangkaso. 
  
4. Paano maiiwasan ng mga paaralan ang pagkalat ng Ebola?  
Hindi madaling naikakalat ang Ebola; kailangan magkaroon ng kontak ang isang 
tao sa mga likido sa katawan ng isang nahawaan na tao. Hinihikayat namin ang 
mga paaralan na higit na magtuon sa pagpigil sa mga sakit na nakakahawa tulad 
ng, trangkaso, at enterovirus. Kailangan rin nilang sundin ang kanilang mga 
karaniwang pamamaraan para sa mga estudyante na may sakit ng anumang 
karamdaman, tulad ng trangkaso o norovirus. Kailangan rin magsanay ang mga 
estudyante at kawani ng mabuting kalinisan sa katawan tulad ng palagiang 
paghuhugas ng kamay, pagtatakip kapag umuubo at bumabahin, iwasan ang 
paghawak sa mga mata, ilong at bibig, at manatili sa bahay kapag maysakit. Ang 
lahat ay dapat magpabakuna para sa trangkaso na may panahon para maiwasan 
ang pagkalat ng trangkaso. 
 
5. Paano tutugunan ng mga paaralan ang mga alalahanin ng estudyante 

tungkol sa Ebola? 
Kailangan pag-usapan ng mga paaralan ang tungkol sa mga pangamba ng mga 
estudyante at ipaliwanag na … 
Napakababa ang panganib 
Maraming ginawang plano para iwasan ang pagkalat ng Ebola 
Karamihan sa kontinente ng Africa ay hindi apektado ng Ebola at hindi isang 
panganib sa mga manlalakbay o iba.	  

	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mga	  Mahalagang	  Mensahe:	  

• Ang	  panganib	  ng	  pagkakaroon	  ng	  
sakit	  na	  Ebola	  ay	  napakababa	  sa	  U.S.	  
at	  sa	  LA	  County	  .	  

• Ang	  mga	  bata	  ay	  mas	  mababa	  ang	  
tsansa	  ng	  pagkakaroon	  ng	  sakit	  na	  
Ebola	  dahil	  sila	  ay	  mas	  malamang	  
hindi	  mag-‐aalaga	  ng	  isang	  pasyente	  
na	  may	  Ebola	  o	  magkakaroon	  ng	  
kontak	  sa	  mga	  likido	  ng	  kanilang	  
katawan.	  

• Ang	  mga	  estudyante	  o	  kawani	  na	  
bumabalik	  mula	  sa	  paglalakbay	  ay	  
hindi	  kailangang	  ihiwalay	  sa	  eskuwela	  
.	  	  

• Sinusubaybayan	  ng	  Public	  Health	  ang	  
lahat	  ng	  manlalakbay	  mula	  sa	  mga	  
apektadong	  rehiyon	  para	  tiyakin	  ang	  
kalusugan	  at	  kaligtasan	  ng	  lahat	  .	  	  

	  

Saan	  maaaring	  pumunta	  ang	  publiko	  
para	  sa	  higit	  pang	  impormasyon?	  

Linya	  ng	  Los	  Angeles	  County	  para	  
sa	  Impormasyon	  	  
	  I-‐dial	  ang	  2-‐1-‐1	  

Kagawaran	  ng	  Kalusugan	  ng	  
Publiko	  ng	  Californi	  	  
916-‐558-‐1784	  

Mga	  Sentro	  para	  sa	  Pagkontrol	  at	  
Pag-‐iwas	  sa	  Sakit	  	  
800-‐CDC-‐INFO	  	  
800-‐232-‐4636	  


