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Ang COVID-19 ay isang sakit na dala ng SARS-COV2 virus (novel coronavirus-2019), na 
kabilang sa pamilya ng mga coronavirus. Ito ay mas kilala na nakapagdudulot  ng mga sakit 
na sumasaklaw mula sa karaniwan hanggang sa mas malalang sakit tulad ng Middle East 
Respiratory Syndrome (MERS) at Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Kapag ang mga taong may COVID-19  ay umubo, bumahing, kumanta, nagsalita o huminga 
nakakapagbuga  sila ng kontaminadong tilamsik ng timyas na butil ng laway (tilamsik ng 
hininga o erosol). Ang pagkahawa o pagka  impeksyon ay mangyayari  lamang kapag 
Lantarang makalanghap ng  timyas na butil mula sa hininga   ang isang tao o kaya  
nagkaroon ng  direkta at malapitang pagkikisalamuha, (na ang distansya ay mas mababa sa 
sukat na dalawang metro) sa isang tao may COVID-19.

Ang mga timyas na butil ng  tilamsik mula sa paghinga  ay maaari ring malalag at manahan 
sa mga ibabaw ng mga  kagamitan, lugar o mga bagay . May posibilidad na makakuha ng 
COVID-19 bayrus  ang isang tao sa pamamagitan ng paghawak  sa ibabaw ng mga 
kagamitan, lugar o bagay na  may tilamsik ng mga timyas na butil  kapag ito ay kanyang 
mahawakan at pagkatapos ay maihawak nya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, 
ilong, o mata na hindi pa nya nahuhugasan o kaya napunasan ng mga panlinis na may 
alkohol. 

May mga patunay  rin ng “pagsasaling  mula sa hangin” subalit nagyayari lamang ito kapag 
ang lugar ay walang magandang lagusan ng hangin na kung saan ang nasabing mga timyas 
na butil ng panghinang tilamsik ay magpa ikot ikot  lamang sa loon ng nasabing lugar. 

Napakahalagang  tandaan na karamihan sa mga apektadong  tao ay nakakaranas ng 
katamtamang mga sintomas at gagaling mula sa sakit na ito.  subalit ag iilan ay  maaaaring 
magkaroon ng mas malalang mararamdaman at mangailangan ng pangangalaga ng ospital.

Paano kumakalat ang Coronavirus (COVID-19)?

Ang sumusunod ay mga pangkaraniwang mararamdamang sintomas Kapag nahawaan o 
impektado na. 

Lagnat, ubo at nahihirapang huminga; mga sintomas na minsan ay nauuwi sa pulmonya.

Ang pagkahawa o pagka-impeksyon ay maaaring magdulot  ng malalang kumplikasyon  sa 
mga taong may mahinang   sistemang pangkalusugan, May malalang sakit, at matanda na. 

Mga sintomas ng impeksyon:

Tungkol sa COVID-19
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ng pagaayuno ng pinagpalang 
buwan ng Ramadan 2021
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Ang Pinagpalang Buwan ng Ramadan ay minarkhan ayon sa relihiyoso 
at panlipunang katangian ntio, at ito ang panahon kung saan ang mga 
tao ay mas nakikihalubilo at para sa pagpapanatili ng pagbubukod ng 
pamilya.
Kalakip nito ay ginaganap ang  pagtitipon tipon  ng pamilya na 
maaaring maging pangunahing dahilan  sa pagkalat ng bayrus at 
pagkakahawa hawa .
Para mapigilan  ang pagkalat ng bayrus at pagkahawa , ang 
awtorisadong sangay ng  pangkalusugan ng estado, kasabay  ang 
maraming bansa, ay nagpapatupad  ng mga panukala ng pisikal na 
pagdidistansya na naglalayong mabawasan ang mga pagtitipon sa 
pagitan ng mga tao.
karagdagan nito ay ang  pagsunod sa lahat ng iba pang mga nakaukol 
na pamamaraan  ng pag-iingat sa pampublikong mga lugar at mga  
moske 
Ang layunin ng  mga gabay na  ito ay magbigay payo sa pagsulong ng  
kalusugan ng  publiko sa panahon ng pag aayuno ng  pinagpalang 
buwan ng Ramadan para sa lahat  ng grupo  ng komunidad kabilang na 
ang mga alagain. 
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• Ipinapayo na panatilihin ang distansyang may puwang na dalawang 
metro man lamang sa pagitan mo at ng ibang  tao sa lahat ng oras.

• Iwasan ang pisikal na kontak, kabilang ang pakikipagkamay, pagyakap, o 
paghalik kapag bumabati,  ikakaway lamang ang iyong mga kamay  mula 
sa lugar na may  sapat na distansya na hindi bababa sa dalawang metro 
kapag bumabati.

• Iwasan ang maramihang pagsasama sama sa mga lugar na may 
kaugnayan sa mga aktibidad ng Ramadan, tulad ng matataong  pamilihan 
at mga tindahan.

• Iwasan ang mga dagliang pagkikita kita  at pakikihalubilo sa mga gabi ng 
Ramadan.

Pangkalahatang ukol na pamamaraan sa panahon ng 
pagaayuno ng  Pinagpalang Buwan ng Ramadan 2021

• Laging magsuot ng maskara  sa tuwing  lumalabas.
• Iwasan ang direktang pakikipagdikitan  sa mga taong may mga sintomas 

na ng  impeksyon sa panghiningang kalagayan. 
• Iwasang humawak  sa  mga mata, ilong  at bibig kapag di pa nakapaghu-

gas ng  mga kamay.
• Tiyakin na takpan ang bibig at ilong gamit ang tisyu kapag umuubo o 

bumabahing, itapon ang ginamit na tisyu at saka   maghugas ng inyong 
mga kamay. 

• Palaging maghugas ng kamay gamit ang  sabon sa loob ng biente  segun-
do, at siguraduhin na nasasakop ang lahat ng bahagi ng inyong mga 
kamay o kaya  gumamit ng panlinis sa kamay  na may alkohol.

• Dalasan  ang paglinis ng mga kagamitan at mga  ibabaw nito na maari 
mong hawakan. 

Mga nauukol na paraan para mapigilan ang pag-
kapasa pasa ng Korona bayrus:
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Walang patunay  na ang pag-aayuno ay May 
kaugnayan  sa pagtaas ng panganib ng 
pagkakaroon ng COVID-19, kaya:

Mga miyembro lamang ng pamilya na nakatira sa 
iisang tahanan ang pinapayagan na kumain ng Iftar 
at Suhoor nang sama-sama o grupo. 

Grupo ng may taglay na karupukan:

Pag-aayuno sa pana-
hon ng Ramadan

• Ang taong  malakas at malusog  ay maaaring mag-ayuno sa panahon ng 
Ramadan.

• Ang taong may COVID-19 ay dapat kumonsulta  muna sa Doktor tungkol  
sa pag aayuno. 

• Napakahalaga  na mahikayat ang grupong may karupukan sa 
kumplikasyon mula sa COVID-19, kapag nahawaan, tulad ng matatanda at 
mga taong may sakit sa puso, dayabetis, malalang karamdaman sa 
paghinga , sakit sa bato at kanser na iwasan ang pagdalo sa  anumang uri 
ng pagtitipon, kabilang ang mga pampamilyang pagtitipon.  

• Napakahalagang  mapagsabihan o himukin na huwag ng lumabas ng 
tahanan ang taong  may masama ng  nararamdaman o may anumang mga 
sintomas na mahalintulad sa sintomas ng  COVID-19, Kung saan  
possibleng nagkaroon malapitang pagkalantad  sa taong may impeksyon. 
Sumunod sa mga  tagubilin  ng mga  mahalaga at may  awtoridad sa 
kalusugan para masubaybayan ang mga sintomas, at para na rin mailapat 
ang karampatang pamamaraan ng paggagamot.
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Pinapayagan ang  pang-kongregasyon pagdarasal 
ng mga kalalakihan sa loob ng  mga moske na may 
kaalinsabay na pag-iingat, at hanggang  tatlong 
pong (30) minuto lamang ang   panalangin ng Isha 
at Tarawih.

Mga karampatang 
pag-iingat sa mga 
gawaing pang 
Relehiyon:

• Laging isuot ang maskara habang nagdarasal ng tarawih. 
• Ipanapayo  na panatilihin ang distansyang dalawang Metrong  puwang mula  

sa  iyong sarili at sa  mga kasabayan  sa pagdarasal ng Tarawih
• Ang pag aaral ng relehiyon at pagtuturo ng  Banal na Quran ay  maari mong 

salihan online. 

•  Ang pagbibigay  ng mga donasyong zakat at tulong  ay maaaring gawin sa 
online sa pamamagitan ng mga website ng iba't ibang mga grupo ng 
kawang gawa. 
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Ang mga kahilingan at mga pagbati  ngayong Rama-
dan mangyaring ipaabot sa pamamagitan ng maka-
bagong teknolohiyang komunikasyon kaysa magsa-
ma samang  pisikal o dadalo sa mga majlis. 

Mga Karampatang pang 
iingat para sa sosyal na 
aktibidadis 
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• Iminungkahi ang birtuwal na pagtitipon ng mga  kamag anak at mga kaibigan 
sa bawat gabi ng Ramadan  sa halip na pisikal na pagtitipon at pagbisita . 

• Ipinagbabawal ang  malakihang  pagtitipon tipon , mga pagbisita , at pagtayo 
ng mga tolda mapa indibiduwal man o grupo. 

• Ipinagbabawal ang pagtayo ng indibiduwal o grupong mga  tolda para sa iftar 
• Inaayunan o sinusuportahan pagbili ng lahat kinakailangan online para 

maiwasan ang mga matataong lugar gaya palengke at malalaking  pamilihan 
ng bayan. 

• Ipinagbabawal ang pamamahagi at pagpapalitan ng mga pagkain mula  sa 
mga kapitbahay, kapamilya  at kaibigan

• Ang  mga taong  mula sa grupo ng may  karupukan ang kalusugan ay dapat 
magbawas ng pakikihalubilo o pakikipagkapwa tao  sa pamamagitan ng 
pag-iwas sa mga pagtitipon at mga di naman kinakailangan na pag labas 
labas. 

• Dapat iwasan ang mga pagtitipon sa mga majlis sa mga gabi ng Ramadan. 

Isasagawa ang pinaigting na kampanya sa pagsisiyasat at pagsubaybay 
upang matiyak na payak ang  pagsunod kaukulang  hakbang ng pag-iin-
gat, at ang lumalabag ay maaaring isumbong sa Abugado-Heneral



Pinapayagan ang mga donasyong  pagkain ng iftar 
sa pamamagitan ng makabagong kalaran ng 
pamamahagi online, habang ipinagbabawal naman 
ang pag-aalok at pamamahagi ng mga pagkain sa 
mga pampublikong lugar, kasama ang harap ng mga 
bahay, moske  at mga  kainan, maliban lamang sa 
mga awtorisadong grupo. 

Pamamahagi ng pagka-
in at mga Donasyon sa 
Ramadan

•  Ang pagbibigay  ng mga donasyong zakat at tulong  ay maaaring gawin sa 
online sa pamamagitan ng mga website ng iba't ibang mga grupo ng 
kawang gawa. 
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• Bawas bawasan  ang pagpunta sa mga pamilihan  at  mga Tindahan  para sa 
mga pangangailangan sa loob ng iyong tahanan Kung kinakailangan 
pumunta iwasan ang oras na may mataas na bilang ng mga mamimili.

• Piliing  mamili online para sa pangunahing mga pangangailangan  tulad ng 
mga groseri, prutas, gulay, karne, isda, atbp.

• Gumamit pamunas na may  pamatay mikrobyo para  linisin ang mga bagay  
na binili pagkarating sa bahay, at hugasan ng maayos ang mga prutas at 
gulay. 

• Disempektahing maigi ang mga hawakan  ng mga kariton para sa pamimili , 
at huwag hawakan ang mga produktong hindi mo bibilhin
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Ang panganib na mahawaan ay tumataas kapag 
mahaba ang oras ng pakikibagay  sa Kapwa tao. 
Kapag namimili, inirerekumenda na:

Karampatang pag- 
iingat sa pamimili
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• Laging isuot ang maskara habang nagdarasal ng tarawih. 
• Ipanapayo  na panatilihin ang distansyang dalawang Metrong  puwang mula  

sa  iyong sarili at sa  mga kasabayan  sa pagdarasal ng Tarawih
• Ang pag aaral ng relehiyon at pagtuturo ng  Banal na Quran ay  maari mong 

salihan online. 

Preventive Measures for COVID-19 during the Blessed Month of Ramadan 2021

Abu Dhabi Public Health Centre

Sundin ang malusog na 
estilo ng pamunuhay sa 
panahon ng Ramadan



Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay nakakatulong sa iyo na alisin 
ang labis na lason sa katawan  na matatagpuan sa sistema ng iyong  
pantunaw.
Dahil ang pag-aayuno ay nakatutulong na tunawin ang taba na 
nakaimbak sa katawan, na nakatutulong sa pagbibigay lakas. 

Pisikal na aktibidad
Kahit mayroong ilan sa mga pagbabawal sa pagkilos dahil sa pandemyang 
COVID-19, maaari kang maging pisikal na aktibo sa loob ng inyong tahanan, 
bakuran, o kahit sa mang  lugar, basta’t ganap kang sumusunod sa mga 
nararapat na pamamaraan ng pag-iingat. 
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Kahit mayroong ilan sa mga pagbabawal sa pagkilos dahil sa pandemyang 
COVID-19, maaari kang maging pisikal na aktibo sa loob ng inyong tahanan, 
bakuran, o kahit sa mang  lugar, basta’t ganap kang sumusunod sa mga 
nararapat na pamamaraan ng pag-iingat. 

• Siguruhin maganda ang kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng  malusog 
at balanseng   pagkain. 

• Iwasan ang kakulangan sa tubig  sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming 
tubig at pagkain ng matubig. 
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Malulusog na mga 
pagkain 



Ang paninigarilyo at 
paggamit ng tabako 
at mga kahalili nito
• Iwasan ng paninigarilyo sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa panahon ng 

pandemyang COVID-19, at gawing oportunidad na matulungan kang  
tuluyan nang matigil ang paninigarilyo ngayon panahon ng  
Pinagpalang Buwan ng Ramadan. .

• Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng sakit sa baga o nagpapababa sa 
kakayahan ng baga, na malaking karagdagan  sa mga kumplikasyon  ng 
COVID-19.

• Kapag nagsisigarilyo ka gamit ang kontaminadong mga daliri, 
pinapataas mo ang posibilidad na makapasok  ang  bayrus  sa sistema 
ng iyong panghinga sa pamamagitan ng iyong  bibig.

• Kapag gumagamit ka ng tubo, ay para na ring pinagsaluhan ang isang 
bahagi at ang hose , na syang tumulong sa pagpasa pasa ng bayrus. .
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Pagpapahusay ng 
mental na kalusugan
• Sa kabila ng balik  ng buhay sa makabagong  tamtam na  buhay 

dahil sa COVID-19 ( mga pangakong  susunod  sa nauukol na paraan 
at pagsasanay para  matigil ang pagkalat ng impeksyon), May 
posibilidad pa ring  masiyahan sa diwa ng Pinagpalang Buwan ng 
Ramadan sa taon na ito.

• Ang distansyang sosyal  bilang pag-iingat ay nangangahulugan na 
pagpapanatili lamang ng pisikal na paglalayo  Pero  pinapanatili pa 
rin  ang makataong ugnayan ng  mga magkaibigan at pamilya gamit 
ang sosyal medya  at mga tambilang plataporma.

• Samantalahin ang Banal na Buwan ng Ramadan na ito para 
matamasa ang kasiyahan ng magandang kalusugan ng pag-iisip sa 
pamamagitan ng pagsasagawa ng iyong karaniwang mga ritwal sa 
tahanan, pagbibigay ng tulong, pagboboluntaryo, at pagpapatibay 
ng diwa ng pag-asa at kapanatagan ng kaluluwa sa panahon ng 
krisis na ito.
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Para sa karagdagang impormasyon 
mangyaring bisitahin ang:
www.adphc.gov.ae
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