
Para sa tiyak na payo tungkol sa 
pangangalaga ng sarili o pangangalaga ng 

maysakit:
Tawagan mo ang iyong pangkat ng general 
practice 24/7 – ang tawag ay sasagutin ng 

isang nars kapag sarado na sila

Sa isang emerhensiya, laging tumawag sa 111

Gamutin ang mga sintomas
• Kung maaari, ilagay ang maysakit sa isang kuwartong 

may mahusay na bentilasyon, nakahiwalay at malayo sa 
ibang tao 

• Uminom nang paunti-unti – ang tubig ay mainam ngunit 
ang malalamig na inumin na may kaunting asukal at 
mga electrolyte (gaya ng may-halong inuming pang-
isport) ay mas mainam kapag ikaw ay may sakit.  Ang 
gatas ng ina ang pinakamabuti para sa mga sanggol

• Pababain ang lagnat at paginhawahin ang mga kirot 
at sakit gamit ang mga gamot na nabibili nang walang 
reseta gaya ng paracetamol at sundin ang mga tagubilin 
sa etiketa, mula sa iyong botika o doktor 

• Dampian ng mamasa-masa, malamig-lamig (hindi sobrang 
lamig) na bimpo ang noo upang paginhawahin ang lagnat 

• Paunti-unting magbigay ng kaunting simpleng pagkaing 
(gaya ng sopas) kapag bumabalik na ang gana ng maysakit

Iwasan ang pagkalat ng trangkaso (flu)
• Huwag pumasok sa trabaho o paaralan kung ikaw ay may 

sakit at hanggang 24 na oras makaraang bumuti ang 
iyong pakiramdam. Ang mga pinakamalubhang sintomas 
ay karaniwang nagtatagal nang mga limang araw 

• Takpan ang bibig kapag umuubo at bumabahin - 
gumamit ng tisyu o umubo malapit sa singit ng iyong 
siko kung wala kang tisyu

• Hugasang madalas ang iyong mga kamay kung ikaw ay 
maysakit o nag-aalaga ng maysakit o matapos umubo at 
bumahin

• Huwag ipagamit ang mga kagamitan sa pagkain at mga 
bote ng inumin ng mga maysakit sa mga walang sakit 
na kapamilya 

• Linisin at disimpektahin ang mga madalas hawakang bagay 
– gaya ng mga hawakan ng pinto, mga swits, mga kubeta 
at banyo – gamit ang pangdisimpekta o isang kutsaritang 
bleach (pampaputi) na hinaluan ng 500ml tubig

• Huwag mong kaunin ang sariling mong mga gamot kung 
ikaw ay may sakit – tawagan mo ang iyong botika para sa 
payo o ipakuha mo ang mga gamot sa isang kapamilya

• Labhan sa washing machine ang mga damit ng 
maysakit, at hiwalay na labhan ang anumang mga bagay 
na labis na nadumihan
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Paghingi ng tulong para sa mga maysakit 
sa Canterbury
• Tawagan ang iyong pangkat ng general practice para 

sa payo 24/7 kaysa makipagkita kung sa palagay mo ay 
mayroon kang flu, at huwag kang pumunta sa ospital 
maliban kung ito'y isang emerhensiya 

• Huwag pumasok sa trabaho o paaralan kung ikaw ay 
may sakit  

• Maagap na humingi ng tulong kung ang maysakit 
ay nagdadalang-tao/hapū, maliit na bata/tamariki, 
matanda/kaumātua, labis na napakataba, may 
kasalukuyang karamdaman (gaya ng hika, diyabetis 
o sakit sa puso o baga) o umiinom ng gamot na 
nakakaapekto sa naturalesa (immune system) 

Sa isang emerhensiya, laging tumawag sa 111

Mga mapanganib na senyales 
para sa mga sanggol at maliliit 
na bata/tamariki
Tawagan mo ang iyong pangkat ng general 
practice kung ang iyong sanggol o bata ay 
humihinga nang mabilis o maingay, o kung sila 
ay humihingasing o umiingit.  Tingnan kung ang 
bahaging ilalim ng tadyang ay humihigop (ng hangin) 
papasok (imbes na umaalsa nang normal) kapag sila ay 
humihinga nang papasok.
Dapat ka ring humingi ng tulong mula sa iyong 
pangkat ng general practice kung ang iyong sanggol/
pe–pe– o anak ay:
• lubhang maputla 
• inaantok o mahirap gisingin
• sobrang mayamutin, hindi gustong magpakarga
• malata o di-makayanang kumilos
• nanunuyo – malalaman mo sa pamamagitan ng 

tuyo nilang mga lampin, o walang luha kapag sila 
ay umiiyak

• nagpapakita ng mga senyales ng iba pang 
malulubhang kalagayan, gaya ng sakit 
na meningococcal (tingnan ang 
nasa itaas, ngunit sa mga maliliit 
na bata, ang mga sintomas 
kadalasan ay hindi tiyak gaya ng 
pagkaantok at pagsusuka)

Mag-abang ng mga mapanganib na 
senyales
Tandaan ang temperatura ng maysakit, iniinom na 
likido at mga sintomas.  Humingi ng payo mula sa iyong 
pangkat ng general practice kung ang mga sintomas ay 
kinabibilangan ng:  
• Temperaturang lampas sa 36 degrees Celsius na hindi 

napapahupa ng paracetamol
• Kahirapan sa paghinga o pananakit ng dibdib 
• Nagiginaw o grabeng panginginig
• Pagkalito o pagkataranta
• Umuubo ng dugo 
• Ang iyong mga labi, balat, mga daliri sa kamay o paa ay 

nagkukulay-lila o nangangasul
• Hindi humuhupang pagsuka
• Mga sintomas na nababawasan, pagkatapos ay biglang 

lumalala
• Panunuyot (naliliyo kapag nakatayo o hindi regular ang 

pag-ihi) na hindi bumubuti sa pamamagitan ng pag-
inom ng mga likido)

• Mga senyales ng iba pang malulubhang kalagayan, gaya 
ng sakit na meningococcal (na maaaring kabilangan 
ng matinding sakit ng ulo, pagkaantok, pagsusuka, 
paninigas ng leeg, pag-ayaw ng maliliwanag na ilaw at 
kung minsan, singaw sa balat)

Kung ikaw ay may 
anumang alalahanin 
tungkol sa iyong sarili 
o sa taong iyong 
inaalagaan, tawagan 
ang iyong pangkat 
ng general practice o 
Healthline  
(0800 611 116) para sa 
payo, kahit nakatawag o 
natingnan ka na dati
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isport) ay mas mainam kapag ikaw ay may sakit.  Ang 
gatas ng ina ang pinakamabuti para sa mga sanggol

• Pababain ang lagnat at paginhawahin ang mga kirot 
at sakit gamit ang mga gamot na nabibili nang walang 
reseta gaya ng paracetamol at sundin ang mga tagubilin 
sa etiketa, mula sa iyong botika o doktor 

• Dampian ng mamasa-masa, malamig-lamig (hindi sobrang 
lamig) na bimpo ang noo upang paginhawahin ang lagnat 

• Paunti-unting magbigay ng kaunting simpleng pagkaing 
(gaya ng sopas) kapag bumabalik na ang gana ng maysakit

Iwasan ang pagkalat ng trangkaso (flu)
• Huwag pumasok sa trabaho o paaralan kung ikaw ay may 

sakit at hanggang 24 na oras makaraang bumuti ang 
iyong pakiramdam. Ang mga pinakamalubhang sintomas 
ay karaniwang nagtatagal nang mga limang araw 

• Takpan ang bibig kapag umuubo at bumabahin - 
gumamit ng tisyu o umubo malapit sa singit ng iyong 
siko kung wala kang tisyu

• Hugasang madalas ang iyong mga kamay kung ikaw ay 
maysakit o nag-aalaga ng maysakit o matapos umubo at 
bumahin

• Huwag ipagamit ang mga kagamitan sa pagkain at mga 
bote ng inumin ng mga maysakit sa mga walang sakit 
na kapamilya 

• Linisin at disimpektahin ang mga madalas hawakang bagay 
– gaya ng mga hawakan ng pinto, mga swits, mga kubeta 
at banyo – gamit ang pangdisimpekta o isang kutsaritang 
bleach (pampaputi) na hinaluan ng 500ml tubig

• Huwag mong kaunin ang sariling mong mga gamot kung 
ikaw ay may sakit – tawagan mo ang iyong botika para sa 
payo o ipakuha mo ang mga gamot sa isang kapamilya

• Labhan sa washing machine ang mga damit ng 
maysakit, at hiwalay na labhan ang anumang mga bagay 
na labis na nadumihan
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