
Tagalog 
 

 

Mga Paalaala para Manatiling Malusog Habang Panahon ng 
Trangkaso at Sipon                       
 

Ang panahon ng trangkaso ay nagsimula na, at ang kabataan ay maaaring mas maapektuhan 

kaysa pangkaraniwan.    Ang Mga  Pampublikong Paaralan ng Seattle ay gumawa ng isang hakbang na 

paghadlang sa paglaban sa sipon at trangkaso sa aming mga paaralan sa  pamamagitan ng pagbabahagi 

ng impormasyon upang makatulong na manatili kayong malusog.  

 

Ang trangkaso ng nalilipat sa pamamagitan ng personal na pagkakadiit.   Maaari ninyong gawin ang 

sumusunod na mga hakbang upang mamalaging malusog sa panahon ng trangkasong ito.  Paki gamit ang 

mga tip na ito upang mabawasan ang panganib ng inyong anak na magkasakit at makakuha ng 

trangkaso. 

• Hikayatin ang parating paghuhugas ng kamay ng tubig at sabon kahit 20 segundo.  Gumamit ng 

may alkohol na panglinis kamay na may 60% alkohol kung walang sabon at tubig at ang iyong 

kamay ay hindi nakikitang maruming marumi. 

• Iwasan ang masyadong malapit sa mga tao na may sakit. 

• Umubo at suminga sa inyong manggas at iwasan ang paghipo sa inyong mata, ilong at bibig ng 

inyong mga kamay. 

• Tumigil sa bahay kapag may sakit ka.  Huwag bumalik sa trabaho o paaralan hanggang wala ka 

nang lagnat, pagsusuka at pagtatae sa buong 24 na oras na walang tulong ng gamot. 

• Uminom ng maraming tubig at magpahinga ng mabuti. 

• Magpainiksiyon para sa trangkaso.  Kahit na ang iniksiyon para sa panahon ng trangkaso ay hindi 

nakalaan sa kasalukuyang bigat ng trangkaso, ang pagtanggap ng iniksiyon ay maaaring 

makatulong na makapagpaikli at makabawas ng sintomas ng trangkaso. 

Ang trangkaso ay maraming mga sintomas na ang ilan ay maaaring wala.  Narito ang mga karaniwang 
sintomas: 

• lagnat* 

• ubo 

• makating lalamunan 

• mauhog o baradong ilong 
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• masakit ang katawan 

• masakit ang ulo 

• ginaw 

• pagod 

• ng sopagtatae at pagsusuka 

*Mahalaga na itala na hindi lahat na may trangkaso ay magkakaroon ng lagnat. Kung ang  inyong anak ay 
magkaroon ng trangkaso, tingnan mabuti ang mga tanda ng kumplikasyon. Kumuha ng medikal na pag-
aasikaso kung ang inyong anak ay nahihirapang huminga, para pilay o ubod ng hina, nalilito o hindi 
makasagot, mayroong lagnat na sobra sa 104 o lagnat na  tumatagal ng sobra sa 48 oras o labis na 
tuyong bibig na hindi umiihi sa buong 8 oras.  Tawagan ang tagapag-bigay alaga ng inyong anak kung 
mayroon kayong anumang katanungan.  Tandaan, ang mga bata ay kailangang walang lagnat sa buong 
24 oras bago bumalik sa paaralan.  

Kung mayroon kayong mga katanungan tungkol sa kung papasok o hindi ang inyong anak sa paaralan 
dahilan sa pagkakasakit, makipag-alam sa paaralan ng inyong anak.  Gayundin, ang inyong nars ng 
paaralan ay isang mahalagang mallapitan upang makausap kung paano maiiwasan ang trangkaso, 
malaman ang mga sintomas, at paano pabilisin ang paggaling.  Pakitingnan din ” Kung kailan patitigilin 
ang inyong anak sa bahay” sa aming website sa Health Services.  

Matututo pa kayong mabuti tungkol sa paghadlang sa pagkalat ng trangkaso sa pagbisita sa CDC website 

sa www.cdc.gov/flu/protect/preventing.htm 

 

http://www.seattleschools.org/modules/cms/pages.phtml?sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef&pageid=232615&sessionid=88a41a84df21930ea5b0ac0abc6fbeef
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