
Ubo Hirap o kapos 
sa paghinga

O kahit 2 sa mga sumusunod:

Lagnat

Kawalan ng panlasa 
o pang-amoy

Panginginaw 
o panlalamig

Panginginig

Pananakit ng    
kalamnan

Masakit na ulo

Namamagang 
lalamunan

Ubo

Pagpapawis sa gabi

Hindi maipaliwanag na pamamayat

Hindi maipaliwanag na lagnat

Posibleng may COVID-19 ka 

kung nakararanas ka ng:

Posibleng may TB ka 

kung ikaw ay nakararanas nang 2 linggo o higit pa 
ng isa sa mga sumusunod:

May TB Ako. Paano Na?

Mabilis ang paglabas ng mga sintomas sa pagitan nang 2 
hanggang 14 araw pagkatapos ma-expose sa virus.

Ano ang COVID-19?

Paano nakahahawa ang COVID-19?

Ano ang pagkakaiba ng COVID-19 sa TB?

Ano-ano ang mga sintomas ng COVID-19 at TB?

Mahahawa ka mula sa isang taong may COVID-19 sa pamamagitan ng close contact. Kapag siya ay hindi nagtakip 
ng bibig sa kanyang pag-ubo o pagbahing, sa tuwing nakikipag-usap, maglalabas siya ng mga “droplets” 
at kung ikaw ay malapit sa kanya, maaari mong malanghap ang virus na nasa “droplets”.
Bumabagsak din ang mga “droplets” nang 1-2 metro mula sa taong may COVID-19 papunta sa surfaces o mga bagay 
na hinahawakan. Maaari mong mahawakan ang mga ito. Malilipat sa iyong katawan ang virus kapag hinawakan mo na 
ang iyong mga mata, ilong, o bibig nang hindi ka pa nakapaghuhugas ng mga kamay.

Ang COVID-19 ay sanhi ng isang virus, samantala ang TB ay galing naman sa isang bacteria, ang Mycobacterium 
tuberculosis.
Nakukuha ang TB bacteria sa paglanghap sa hanging may bacteria. Hindi ito naisasalin sa paghawak ng mga bagay o mga 
ibabaw ng mga kasangkapan.
Mas mabilis ang paglabas ng mga sintomas ng COVID-19 kaysa TB.

Samantala, hindi agad-agad lumalabas ang sintomas ng TB. 
Maaaring umabot ng 1-2 taon bago tuluyang magkaroon ng 
sakit ng TB ang isang taong na-expose sa TB bacteria.

 COVID-19  TB

at iba pang mga Tanong tungkol sa TB 
sa Panahon ng COVID-19

 COVID-19
VIRUS

 TB
 BACTERIA

Ang 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na sanhi 
ng bagong coronavirus. 
Pangunahing naapektuhan ng COVID-19 ang iyong mga baga at lalamunan.



Kung may TB ka ngayon, mag-doble ingat upang hindi ka mahawaan ng COVID-19 para di na makadagdag hirap 
pa sa iyong baga.
Lalong pinag-iingat kung ikaw ay senior citizen, o may iba pang karamdaman tulad ng diabetes at sakit sa puso.  

Ang latent TB infection (LTBI) ay ang pagkakaroon ng “natutulog” na TB bacteria sa iyong katawan. Wala ka pang 
nararamdamang mga sintomas. Maaaring ikaw ay nahawa na sa isang ka-pamilya o ka-trabaho na mayroong TB 
kahit na ikaw ay wala pang sintomas na nararamdaman.
Kung ikaw ay na-diagnose na mayroong latent TB infection, mas mabuting mag-TB Preventive Treatment (TPT) ka 
upang malabanan ang LTBI. Maaari mong tanungin ang doktor sa pinakamalapit na health center tungkol sa TB 
Preventive Treatment. Proteksyunan ang iyong sarili laban sa COVID-19. 

Paano ko mapo-proteksyunan ang sarili laban sa COVID-19?

Mayroon bang preventive treatment laban sa COVID-19 at TB?

Meron akong pulmonary TB. Ano ang dapat kong gawin kung 
meron din akong sintomas ng COVID-19?

Meron akong sintomas ng COVID-19 pero negative ang resulta ng aking 
swab test. Lumabas naman sa chest X-ray na posibleng may TB ako. 
Ano ang dapat kong gawin?

Kung ikaw ay may pulmonary TB, dapat mong ipagpatuloy ang iyong pagpapagamot. Siguraduhing mayroon kang 
gamot para sa loob ng isang buwan. 
Bago pa maubos ang iyong mga gamot, tumawag sa iyong TB clinic o health center para sa supply mo sa susunod 
na buwan.
Kapag nakaramdam ka ng mga pangunahing sintomas ng COVID-19 habang naggagamot laban sa TB, tumawag sa 
iyong TB clinic at magpa-refer sa pinakamalapit na ospital. 

Laganap ang TB sa Pilipinas. Kapag tiniyak ng iyong doktor na wala kang COVID-19, dapat magpa-test ka sa TB 
lalo na kung tumagal ang iyong ubo nang 2 linggo o higit pa at hindi ito nagagamot ng niresetang antibiotics. 
Kung ang COVID-19 test ay gumagamit ng nose or throat swab, kailangan mo namang magbigay ng sputum 
specimen (1 mL) para sa tinatawag na Xpert MTB/RIF test. Mabilis lumalabas ang resulta ng Xpert MTB/RIF 
at libre ito sa pampublikong ospital o laboratory. Magtanong sa iyong doktor tungkol sa TB test.

https://www.thetruthabouttb.org/coronavirus/
https://www.who.int/tb/COVID_19considerations_tuberculosis_services.pdf 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html 

Halaw mula sa:

Manatili sa bahay. 
Magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay o sa lansangan.
Sundin ang physical distancing o ang paglayo nang 1-2 metro mula sa mga kasama o ibang mga tao. 
Maghugas palagi ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o hand sanitizer na may 70% isopropyl/ethyl alcohol.
Linisin ang mga bagay na madalas mong hawakan (doorknob, light switch, wallet, celfone, TV remote control, etc.) 
gamit ang pamunas na may alcohol, disinfectant o household bleach.

Mayroong libreng TB Preventive Treatment o TPT sa mga pampublikong ospital, health center o TB clinic kung 
may exposure ka sa isang taong may active TB o kung matiyak na may latent TB infection (LTBI) ka.
Samantala, wala pang preventive treatment laban sa COVID-19. Tanging physical distancing at ang madalas na 
paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon sa loob ng 20 segundo o paggamit ng 70% ethy/isoprophyl alcohol 
rub o gel ang pinakamabisang paraan laban sa COVID-19. Ginagawa pa ng mga eksperto ang bakuna laban sa 
COVID-19 at tinatayang magiging available ito sa susunod na taon.

Meron daw akong latent TB infection. Mas delikado ba ako na 
magkaroon ng COVID-19?

Meron akong TB. Mas delikado ba ako na magkaroon ng COVID-19?


