
 

 
Opsyon sa Pagsusuri sa COVID-19 ng Paaralan 

“Pagsusuri sa Paaralan upang Manatili sa Paaralan” 
 

Ang Distrito ng San Diego Unified School ay patuloy sa pagtatrabaho kasama ang mga awtoridad ng pampublikong 
kalusugan, medikal na propersyonal, at mga siyentipikong eksperto para sa ligtas, responsableng muling pagbubukas 
habang isinasaalang-alang ang pandemyang dulot ng COVID-19. Isa sa pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang 
pagkalat ng COVID-19, at ang pinakamahusay na paraan upang masigurong ang iyong anak ay patuloy na natututo sa 
paaralan at maiwasan ang kuwarentenas sa bahay, ay ang pagsusuri para sa COVID-19 nang regular. Sa kadahilanang ito, 
ang ating distrito ay hinihiling na abisuhan sila ng magulang patungkol sa kanilang desisyon sa pagsusuri ng estudyante sa 
Septyembre 10, 2021. Ang distrito ay naghahandog ng libreng pagsusuri para sa mga estudyanteng nasa paaralan at aming 
masidhing inirerekumenda na kayo ay sumali sa aming programa sa pagsusuri ng estudyante. Pakiusap na lagyan ng tsek 
ang OO sa Tanong #1 kung nais mong i-enrol ang iyong anak sa programa ng Distrito sa pagsusuri.  
 

1. Nais kong i-enrol ang aking anak sa programa ng Distrito sa pagsusuri, tulad ng inilalarawan sa 
ibaba:    

o Oo 
o Hindi  

 
2. Opsyonal na tugon – Ang aking anak ay nakatanggap nang parehong dosis ng bakuna para sa 

COVID-19  
o Oo 
o Hindi 

 

Benepisyo ng Pagsusuri 

Ito ay maginhawa - Kung ang iyong anak ay nangangailangan ng isang pagsusuri upang manatili sa paaralan o upang 
bumalik sa paaralan pagkatapos ng isang sakit, ang pagsusuri sa paaralan ay ligtas, segurado at mas madali kaysa sa 
paghahanap ng lab sa ibang lugar 

Ang mga estudyante na nasuri sa paaralan kapag ang isang kamag-aral ay nakakahawa ay maaaring maging karapat-
dapat para sa polisiya ng "binagong quarantine", na nangangahulugang maaari silang dumalo sa kanilang regular na 
silid-aralan, kumpara sa paggawa ng isang tradisyunal na pagkuwarentenas “sa bahay”. 

Libreng Pagsusuri sa mismong Lugar upang makatulong sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19 sa paaralan at tahanan.  

Mga Atletiko – Ang pagpapabakuna o kalakarang pagsusuri ang natatanging paraan upang masiguro ang karapatan ng 
estudyanteng makalahok sa atletiko.  

 
 

Pagsali sa Pagsusuri sa COVID-19 ng Distrito upang masiguro na ang iyong anak ay lalahok sa lahat ng pagsusuring 
nakalista 

Pagsusuri sa may Sintomas - para sa mga estudyante na nagkakaroon ng mga sintomas sa paaralan, hindi alintana ang 
katayuan sa pagbabakuna, susuriin sila bago umuwi upang makabalik sila sa paaralan sa lalong madaling panahon. 



 

 

Pagsubok sa mga Nasubaybayang Kasalamuha - para sa mga estudyante na malapit na nakasalamuha ng isang taong 
nagpositibo sa COVID-19 habang nasa paaralan. Para sa mga layunin ng pagsubaybay sa pakikisalamuha, ang 
pagsusuri ay kinakailangan lamang para sa mga estudyante na hindi nabakunahan nang buo, dahil ang mga 
estudyanteng nabakunahan na ay hindi kailangang mag-kuwarentenas. 
 

● Kwalipikasyon para sa nabagong 10 araw na pagkukuwarentenas, ang estudyante ay maaaring manatili sa 
kanilang regular na silid-aralan sa paaralan para sa pagkatuto, kung:  

o Ang estudyante ay mananatiling walang sintomas  
o Lahat ng estudyanteng apektado ay dapat nakasuot ng mask habang sa panahon ng malapit na  
o Pagkasalamuha na naganap sa mismong lugar ng paaralan 
o Ang estudyante ay nasusuri nang dalawang beses lingguhan at ang resulta ng pagsusuri ay negatibo  

 
● Kung ang estudyante ay hindi nasuri, sila ay dapat na bumalik sa kanilang tahanan sa durasyon ng 

kuwarentenas. 

Kalakarang Pagsusuri - Lingguhang pagsubok para sa mga estudyante na walang sintomas. Ang layunin ng regular na 
pagsusuri sa COVID-19 ay upang matukoy ang mga estudyante na positibo bago pa sila magkaroon ng pagkakataong 
maikalat ang impeksyon. Ito ay pangunahing pangangailangan para sa mga estudyante na hindi pa nabakunahan. 

 

 

Karagdagang Impormasyong tungkol sa Aming mga Pagsusuri sa COVID-19 

Ang mga ispesimen sa pagsusuri ay nakolekta sa 
pamamagitan ng “anterior nasal swab” [swab sa bungad 
ng ilong] (ang swab ng bulak na iniikot sa palibot ng butas 
ng ilong). Ito ay hindi masakit at ligtas.  

Bagaman nag-aalok ang Distrito ng mga pagsusuring ito, 
hindi garantisado na palagi itong mayroon/magagamit. 
Ang mga pagsusuri ay maaaring limitado, depende sa 
pagkakaroon ng mga tagasiyasat, mga supply sa 
pagsusuri, atbp. 

May kontrata ang Distrito sa iba't ibang mga laboratoryo 
at bihasang tauhan upang mangolekta ng sample at 
magsagawa ng pagsubok. 

Kung magpapalista ng isang bata sa programa sa 
pagsusuri, dapat ding pirmahan ng magulang ang mga 
form ng pahintulot sa pagsusuri para sa laboratory at 
tauhan nito. 

Ang sample mula sa ilong ay maaaring ipasa sa isang 
"PCR", Rapid Antigen na pagsusuri o iba pang uri ng 
pagsusuri. Ang ilang mga pagsusuri ay paulit-ulit para sa 
pagpapatunay. 

Kahit na ikaw ay sumagot ng “Oo” o “Hindi” sa 
Katanungan #1 sa itaas, ang pagbabalik ng form na ito, 
nang may lagda, ay kinakailangan sa bawat estudyante.  

Ang impormasyong tungkol sa resulta ng pagsusuri ay 
mananatiling kompidensyal.  

Ang magulong ay maaaring baguhin ang kanilang tugon sa 
form na ito sa kahit anong oras.  

 

 
Pangalan ng Estudyante: ______________________________________Petsa ng Kapanganakan: ___________________  
 
Numero ng ID ng Estudyante: _________________ Lugar ng Paaralan: _________________________________________ 
 
Pangalan ng Magulang/Tagapag-alaga:  _____________________________________________________________  
 
Lagda ng Magulang/Tagapag-alaga: ________________________________________Petsa: ______________ 


