Tagalog（タガログ語）

Mga bagay na hindi maaaring dalhin ang anak sa nusery o
after school club na pambata pag katapos ng paaralan.
Mangyaring makipag ugnayan sa pasilidad.
Tungkol sa bata
☞ Kung ang inyong anak ay mayroon lagnat o sintomas ng trangkaso bago

pumunta sa nursery o after school club.
☞ Ang oras mula nang bumaba ang lagnat hanggang 24 oras ng lumipas.
☞ Ang panahon na nag simula sa araw ng nasuri sa ospital hanggang nag
pahinga sa bahay.
Tungkol sa mga bata ,pamilya , malapit na kaibigan,atbp
☞ Kapag sumasailalim sa check up sa ospital tungkol sa covid 19.
☞ Kung nag karoon ng close contact at maaari kang mahawa.
☞ Kung na pag alaman na ang resulta ng impeksyon ay positibo.
☞ Panahon na napag pasyahan ng Health Center na obserbahan ang

kalusugan.
Ang ma impeksyon ng Covid 19 ay nakakatakot na sakit.
Kung may mga taong hindi sumusunod sa panuntunan,ay maisasara ng
panandalian ang pasilidad at pati narin ang mga pasilidad na pinag
tatrabahuhan ng mga tao at ito ay mag kakaroon ng apekto sa trabaho. Sumunod
sa mga panuntunan, at pakisabi sa ating mga anak at sa ating pamilya.
Kung ang pasilidad ay may isang taong nakumpirma na na impeksyon at pan samantalang
isasara ang pasilidad, kami ay makikipag ugnayan sa inyo . Makikipag ugnayan kami kaagad ,
at hinihiling naming ang inyong unawa.
【Pag iingat sa loob ng bahay】
・ Para sa mga hakbang sa pag iwas hugasan ang inyong mga kamay, mag mumog,at mag
disimpekta.
・ Kailangan ang magsuot ng mask papuntay sa nursery hanggang sa pag uwi at kung uubo o
babahing ay gumamit ng panyo o tissue ,o gamitin ang sleeve ng damit upang takpan ang bibig
o ilong .

Isesaki City Children’s Child Care Division (Tel : 0270-27-2751)
Isesaki City Parenting Support Division (Tel : 0270-27-8805)

