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Happy EID 



Ang COVID-19 ay ang sakit na dulot ng SARS-COV2 virus (Nobel korona bayrus-2019), 
na kabilang sa pamilya ng korona bayrus. Kilala Ito na sanhi ng mga karamdaman mula 
sa pangkaraniwang   sipon hanggang sa mas matinding sakit tulad ng Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) at Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Kapag ang mga taong may COVID-19 ay  umuubo, bumahing , kakanta, nagsasalita, o 
huminga ay naglalabas sila ng mga patak ng  timyas na butil.  (respiratory droplets o 
aerosols). Ang pagkahawa o pagka-impeksyon ay  nangyayari kapag lantaran mong 
malanghap ang mga patak ng timyas na butil o pagkakaroon ng malapitang ugnayan  
(katulad  ng distansyang mas mababa sa dalawang metro (2m) ) sa isang tao na 
mayroong COVID-19.
Ang mga patak ng timyas na butil  na mula sa hininga ay maaari ring bumagsak at 
manahan sa mga ibabaw ng mga kagamitan  at bagay. Posibleng mahawa o makuha ng  
isang tao ang  COVID-19 sa pamamagitan ng paghawak sa mga ibabaw ng mga 
kagamitan o bagay na mayroong patak ng   bayrus at maihawak  nya ang kanyang mga 
kamay sa kanyang bibig, ilong, o mata nang hindi nya muna nahugasan o mahaplosan 
ang mga kamay mga rekomendadong panghaplos. 
Mayroon ding katibayan ng na maaring mailipat ang bayrus sa Pamamagitan ng hangin 
O “airborne transmission" Pero nangyayari lamang ito sa mga kulob na lugar na walang 
magandang lagusan ng hangin na maaring mag pa ikot ikot Lamang ang mga 
kontaminadong timyas na mga butil. 
Napakahalagang Tandaan na karamihan sa mga nahawa ay nakakaranas lamang ng 
banayad na mga sintomas at gumaling, ngunit ang ilan ay maaaring magkaroon ng mas 
matinding mararamdaman  at nangangailangan ng pangangalaga sa ospital.
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Tungkol sa COVID-19:

Paano lumaganap ang Korona bayrus (COVID-19)?

Mga sintomas ng  impeksyon:

Ang mga sumusunod ay ang pinaka-karaniwang sintomas ng impeksyon:
Lagnat, ubo at hapu na paghinga; minsan ang mga sintomas ay maaaring ding  mapunta 
sa pulmonya.
Ang impeksyon ay maaaring maging sanhi ng matitinding komplikasyon para sa mga 
may mahinang pangangatawan, may malalang sakit, at sa mga matatanda.



Ang pagdiriwang ng Eid  al fitr ay ang panahon   Pagtitipon tipon 
kasama ang  mga pamilya at kamag-anak, kaya ito rin ang kadahilanan  
ng pagsasa- alang- alang na ito ay magiging pangunahing sanhi ng  
pagkalat at pagkakahawa-hawa o pagkaimpeksyon. 
Kung kaya naman para mapigilan ang pagkahawa-hawa , ang 
kagawaran ng pankalusugan ng Estado  kasama  ang iba’t ibang 
bansa, ay nagpatupad ng distansyang sosyal upang maibsan ang mga 
pagtitipon-tipon, bilang karagdagang mga pag-iingat imunungkahi 
ang ilang  alituntunin na dapat sundin sa mga pampublikong lugar at 
mga Moski 
Ang mga sumusunod na alituntunin ay mga payo na naglalayong 
itaguyod ang kaligtasan ng kalusugan ng publiko sa panahon ng 
pagdiriwang  ng Eid al fitr para sa lahat ng mga grupo ng mamayan, 
lalo’t higit ang mga taong may kahinaan ang pangangatawan at 
pinaka-madaling mahawaan, lalo na sa oras ng  dasal para sa Eid.
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Panimula:
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Palaging magsuot 
ng maskara kapag 
nasa pampublikong 

lugar

Iwasan ang direktang 
pakikipag-ugnay sa 
mga taong mayroong 
anumang sintomas ng 

impeksyon

Iwasang hawakan 
ang mga mata, ilong 
at bibig kapag di pa  
nakapaghugas ng 

kamay

Siguraduhing takpan ang 
bibig at ilong ng isang tisyu 
kapag umuubo o babahing , 
at pagkatapos ay itapon ang 
ginamit na tisyu at hugasan 

ang iyong mga kamay

Hugasan ang mga kamay nang 
madalas ng sabon at tubig nang 
hindi bababa sa binte segundo 
(20mins), siguraduhin na 
masakop mo ang lahat ng mga 
lugar ng iyong mga kamay.  
gumamit ng mga panghaplos sa 
kamay mga alkohol at iba pang 

rekomendadong panghaplos

Dalasan ang paglilinis 
ng mga kagamitan at 
ibabaw ng bagay o 
mga lugar na malimit 

mong nahahawakan

Mga panukalang  Pag-iingat  
para sa Eid Al Fitr 2021

Pinapayuhan na panatilihin ang kaukulang  distansya na  hindi 
bababa sa dalawang metro sa pagitan ng iyong sarili at sa ibang tao 
sa  lahat ng oras.
Iwasan ang pisikal na pakikipag-ugnayan, kabilang ang 
pakikipagkamay, pagbebeso-beso, o yakapan at  halik na mga  
batian.  kumaway na   lamang mula sa  distansyang nauukol na hindi 
baba sa dalawang metrong pagitan kapag babati. 
Iwasan ang mga malalaking pagtitipon  sa mga lugar na may 
kaugnayan sa mga kaganapan sa Eid, tulad ng masikip na merkado 
at tindahan.
Palaging magsuot ng maskara kapag nasa pampublikong lugar
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Mahalagang himukin ang grupo ng may kahinaan ang kalusugan at 
ng mga pinaka mahihina laban sa covid-19. (tulad ng mga matatanda 
, may sakit sa puso, mataas ang bilang ng asukal sa katawan , 
mahina ang baga o kumplikado ang paghinga, may sakit sa  bato, at 
kanser ) na dapat iwasan muna nilang dumalo  sa kahit  anumang uri 
ng pagtitipon, dahil mas madali silang mahawa at kalimitang 
nagdurusa sa mg kumplikasyon. Kasama na nito ang pagsama-sama 
ng pamilya, pagdarasal para sa Eid at kalakip  na rin ang pagdiriwang 
nito. 
Mahalagang tandaan   Na kapag hindi na mabuti ang pakiramdam  at  
mayroong ng anumang mga sintomas ng Covid-19 ay umiwas na 
munang lumabas. . Dapat din sundin ang mga tagubilin ng 
kagawaran ng pangkalusugan. upang masubaybayan  ang 
pagbabago  ng mga sintomas at para gana mailapat ang  
karampatang hakbang sa paggamot.

Ang pinaka mas mahina na grupo

Payo para sa grupo ng may 
kahinaan ang pangangatawan
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Panalangin sa Eid al fitr

Mga mamamayan at residente na higit sa edad na 60

Mga batang wala pang labing dalawang  taong gulang

Ang mga taong may mga malalang sakit na may kaugnayan sa 
paghinga

Ang mga taong nagkaroon ng malapitang-ugnayan  sa mga 
pasyente na Covid-19

Ang mga taong may kasamahan sa bahay na pasyente COVID-19 
na kasalukuyang ginagamot

Sinumang may sintomas na may kaugnayan  sa panghinga

Panalangin sa Eid al fitr

Pinayuhan ang mga sumusunod na pangkat na iwasang pumunta 
sa panalangin para sa  Eid, para sa kanilang sariling kalusugan at 
kaligtasan:
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Mag-ablusyon na mulas  sa bahay

Linisin ang kanilang mga kamay bago at pagkatapos na pumasok 
sa mosque

Magsuot ng maskara bago lumabas ng bahay at tiyaking hindi ito 
aalisin, lalo na sa pagdarasal

Magdala ng sariling dasalan,  at iwasan iwan sa loob ng mosque

Panatilihin ang distansya dalawang metrong  ( 2meters) 
pagitan ng bawat sumamba at sa isa pa

Iwasan ang lahat ng uri ng pagtitipon at pakikipag kamay  
pagkatapos ng pagdarasal ng El Eid

Mga kainakailangang gawin mg mananalampataya:

Panalangin sa Eid al fitr

Panalangin sa Eid al fitr
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Iwasan ang Mga Pagtitipon 
at Pakikipagkamayan

Mga Pagtitipon at Pakikipagkamayan

Inirerekumenda  ang pag-iwas sa mga pagtitipon ng pamilya at 
di-pamilya sa panahon ng Eid, sa halip, maaari ring gamitin ang 
mga makabagong paraan ng komunikasyon sa nakikita upang 
batiin ang iba.

Hindi pinapayagan ang pagtitipon maging sa publiko o pribadong 
lugar

Ang mga matatanda, may sakit at ang mga taong may malalang 
kondisyon sa kalusugan ay dapat na iwasan ang paglabas 
maliban kung kinakailangan
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Pagbibigay kay Eidyah

Huwag ibigay ang Eidyah sa mga bata o kahit kumuha ng pera 
mula sa mga bangko upang ibigay ito sa iba, sa halip ay gumamit 
ng alinman sa mga elektronikong kahalili

Sinisigurado ang  ligtas na pakikitungo at pagbabayad ng zakat 
sa pamamagitan ng aplikasyong na Kung tawagin ay smart. at 
ligtas na mga website ng mga kawanggawa at opisyal na mga 
organisasyon at katauhang  na approbado  sa UAE

Pagbibigay kay Eidyah
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Mga Trabahador sa Bahay

Mga Trabahador sa Bahay

Pinayuhan na ang mga katulong ay hindi makipag-ugnay sa mga 
tao sa labas ng bahay sa panahon ng kanilang Eid Holidays 
upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa loob ng bahay
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Kalinisan

Kalinisan

Hugasan ang mga kamay gamit ang tubig  at sabon at gumamit ng 
rekumendadong paghaplos  na nakabatay sa alkohol (na may hindi 
bababa sa 60% na alkohol) 

Ang mga sumasamba ay dapat magdala ng sariling banig sa 
pagdarasal sa moski  at hindi dapat iwanan

Maglagay ng mga palatandaan na naglalaman ng payo tungkol sa 
distansya sa lipunan, kalinisan sa kamay, pag-uugali at pagbahing , 
at pangkalahatang mga mensahe tungkol sa pag-iwas sa sakit na 
Covid-19

Linisin ang mga lugar, at mga gusali na itinalaga para sa pagsamba, 
nang madalas

Disimpektahin ang mga lugar kung saan nagtitipon ang mga tao 
bago at pagkatapos ng bawat paggamit. Gumamit ng panlabang 
sabon at pangdis-empek

Linisin ang mga ibabaw na madalas na nakalantad sa paghawak o 
paghipo, tulad ng mga hawakan ng pinto, pindutan ng ilaw, at mga 
hawakan  ng hunos at aparador., na may mga panlabang sabon at 
disimpektante

Linisin at istirelisahin Ang mga palaruan ng mga bata at ang mga 
laruan nang madalas at tiyaking inilalagay ang mga palatandaan 
upang paalalahanan silang hugasan at linisin ang kanilang mga 
kamay bago hawakan ang kanilang mga mata, bibig, at ilong
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General notes

Sa lahat mg kaso. , lahat ng nakasulat sa itaas ay kailangan gawin at 
sundan , kasabay ang mga kaukulang pag -iingat  at ang  paglilinis at 
paghuhugas  ng kamay ng hindi  bababa ng bente segundo. Iwasan ang 
paghawak sa mukha para maiwasan ang posibilidad ng 
pagka-empeksiyon.
Bilang karagdagan, ang pagsusuot ng mga maskara at pagsunod sa 
kaukulang distansya ay kinakailangan.
Samantalahin ang pagkakataon ng Eid upang ipagdiwang ang 
kaligtasan, seguridad, at para matamasa ang kasiyahan  ng  malusog na 
pamumuhay



Ang gabay na ito ay inihanda upang bigyang-diin ang 
kahalagahan ng nagtutulungan para sa isang 
malusog at ligtas na pamayanan sa lahat ng mga 
panahon at kaganapan
For more information : www.adphc.gov.ae
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