Update sa COVID-19 – ika-15 ng Hulyo 2020

PAGSUSURI SA KEMH
Isang libo anim na daan at animnapung (1660) pagsusuri na ang naproseso, ng walang
positibong resulta na natanggap sa halos walumpung (80) araw.
SURVEILLANCE SWABBING
Nag-aalok ang KEMH ng surveillance swabbing n gating populasyon para sa COVID-19.
Ang surveillance swabbing ay isang importanteng bahagi ng ating pagtugon sa
pampublikong kalusugan sa ating sitwasyon sa COVID-19 ngunit ito ay sa kabuuan, isang
boluntaryong gawain.
Di tulad ng antibody test, kinukumpirma ng surveillance swabbing na ikaw ay walang
COVID-19 sa araw na ikaw ang nasuri. Kung ikaw ay may surveillance swab,
makikipagugnayan sa iyo ang KEMH kung lalabas na positibo ang iyong resulta. Kung
hindi ka makarinig sa KEMH, ibig sabihin lang na negatibo ang resulta ng iyong swab.
Nais pasalamatan ng KEMH ang lahat ng nakibahagi, at hinihikayat ang sinuman na nais
makibahagi
sa
surveillance
swabbing
na
magpadala
ng
email
sa
surveillance@kemh.gov.fk na may subject heading na Surveillance. Ang ospital mismo
ang makikipagugnayan sa iyo para ipaliwanag ang mga proseso ng pagsasagawa at para
sa mga karagdagang impormasyon na maaari nilang hingin.
PAALALA SA PAGKAKASAKIT
Nais ipaalala ng KEMH sa lahat na kung ikaw ay may sipon o sakit na tulad ng sa
trankaso, o may sakit sa gastrointestinal, pakiusap na manatili sa bahay; huwag
pumunta sa trabaho o sa paaralan.
Kung ikaw ay may sakit na nakakahawa, hinihiling ng KEMH na sila ay tawagan sa
numerong 28000 ngunit HUWAG pumunta sa ospital. Ang mga miyembro ng staff ay
magbibigay ng abiso sa iyo gamit ang telepono. Paalala na ang mga sintomas ng COVID19 ay ang mga sumusunod:
•
•
•
•
•
•

Isang bago o lumalalang ubo
Mataas na temperatura
Naghahabol sa paghinga
Namamagang lalamunan
Pagbahing o pagkakaroon ng sipon
Pansamantalang pagkawala ng panlasa o pang amoy

ABISO SA PAKIKILAHOK SA MGA HIGIT NA MAPANGANIB NA AKTIBIDAD
Bilang resulta ng laganap na pandemya sa buong mundo, inaabisuhan ng FIG ang mga
indibidwal na iwasan makilahok sa mga higit na mapanganib na mga aktibidad hangga’t

maaari. Dahil ito sa maaaring epekto sa ating Aero Medical na mga pasilidad ng COVID19.
Sinabi ni CMO Dr Rebecca Edwards na:
“Habang tayo ay napaka swerteng naninirahan sa lugar na walang COVID, malungkot pa
rin ang sitwasyon ng pandemya sa buong mundo at patuloy itong lumalala, lalung-lalo
na sa Timog Amerika. Bilang resulta nito, ang mga opsiyon sa paglilipat gamit ang
aeromedical ay limitado. Umaapela ako sa lahat na pakiusap, iwasan ang pakikilahok sa
mga higit na mapanganib na mga aktibidad hangga’t maaari. Nauunawaan ko na ang
lahat ay sabik nang makabalik sa paglalaro ng isports at iba pa, at madalas naming pagaaralan ang sitwasyon at mag-aabiso kami sa lalong madaling panahon sa oras na
maramdaman namin na komportable na kami na nagbago na ang ating sitwasyon.
Maraming salamat sa inyong pasensya at sa pagsunod sa abiso na ito.”
MGA PAGLILINAW SA MGA REQUIREMENTS SA QUARANTINE
May ilang mga katanungan ang naitaas bilang resulta ng mga bagong regulasyon sa
Quarantine. Ang mga paglilinaw sa mga requirements na ito ay ilalabas sa mga susunod
na araw, na may kasamang FAQ.

