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Ang magkabahaging paggawa ng desisyon ay nagbibigay-daan sa iyo upang 
makipagtulungan sa iyong doktor, nars, midwife, doula, at buong pangkat ng 
pangangalagang pangkalusugan upang magkasamang gumawa ng mga medikal na 
desisyon. Maaari silang magbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng iyong 
kalusugan, mga opsyon sa paggamot, at maaaring ibahagi ang mga panganib at benepisyo 
ng bawat pagpipilian. Sa kanilang suporta, maaari kang magpasya kung aling plano ang 
pinakamaganda para sa iyo. 

Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang COVID-19 Information Hub ng New Jersey sa: 
https://covid19.nj.gov/.

Narito kung paano maaaring umubra sa iyo ang magkabahaging paggawa ng desisyon:

• Hayaan mo ang iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan na malaman ang higit pa 
tungkol sa iyong buhay: ang mga bagay na mahalaga sa iyo, ang iyong mga layunin, ang iyong 
mga alalahanin, at anumang sintomas na maaaring mayroon ka na hindi pa nila alam.

• Alamin kung anong mga pagpipilian ang mayroon ka at pag-usapan ang mga ito kasama ng 
iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan. Maaari mong itanong kung ano ang 
kanilang irerekomenda at bakit.

• Magtanong kapag kailangan mo ng karagdagang impormasyon.

• Isipin ang lahat ng impormasyon at makipag-usap sa iyong pangkat sa pangangalagang 
pangkalusugan tungkol sa kung ano ang sa tingin mo ay tama para sa iyo.

• Karapatan mong magkaroon ng isang taong maisasalin ang impormasyon mula sa iyong 
pangkat sa pangangalagang pangkalusugan sa isang wikang naiintindihan mo.

Sa panahon ng pandemya, may ilang desisyon na maaaring kailanganin mong gawin kasama 
ng iyong pangkat sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa iyong plano ng 
pangangalaga, gaya ng:
1. Dapat ba kaming paghiwalayin ng aking sanggol habang ako ay nasa ospital?

Ang panganib na makakuha ng COVID-19 ang iyong sanggol mula sa iyo ay mababa. 
Maaaring maging napakabuti para sa iyo at sa iyong sanggol na magkasama - ang balat sa
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balat na kontak at ang pagpapanatili ng iyong sanggol sa iyong kuwarto ay maaaring 
magpatibay sa ugnayan, panatilihing normal ang temperatura ng isang sanggol, makontrol ang 
tibok ng puso at paghinga ng iyong sanggol, at mapababa ang panganib ng iyong postpartum 
depression at anxiety. Inirerekomenda ang balat sa balat sa kontak at panatilihin ang iyong 
sanggol sa kuwarto kasama mo, mayroon ka man COVID-19 o wala.
Kung mayroon ka o sa tingin mo ay mayroon kang COVID-19, mababa ang panganib na maibigay 
ang virus sa iyong sanggol kung gagawin mo ang mga hakbang na ito sa kaligtasan: magsuot ng 
face mask kapag malapit ka sa iyong sanggol at maghugas ng iyong mga kamay bago magbigay 
ng pangangalaga o hawakan ang iyong sanggol. Makipag-usap sa iyong doktor, nars, midwife, o 
doula tungkol sa mga panganib at benepisyo ng pagiging malapit sa iyong sanggol.

2. Ligtas bang pasusuhin ang aking bagong panganak na sanggol sa panahon ng pandemya?

Oo, ligtas para sa iyo na magpasuso, may COVID-19 ka man o wala. Ang COVID-19 ay hindi 
naipapasa sa iyong sanggol sa pamamagitan ng gatas ng ina. Ang gatas ng ina ay ang 
pinakamahusay na mapagkukunan ng nutrisyon para sa mga sanggol at nagbibigay ng 
maraming benepisyo tulad ng ugnayan ng mag-ina, proteksyon mula sa mga sakit at impeksyon, 
at panghabambuhay na mga benepisyo sa kalusugan at paglaki. Napatunayan na ang 
pagpapasuso ay napapababa ang panganib ng kanser sa suso at obaryo at maaaring 
makatulong na mapababa ang stress at anxiety.
Posibleng maipasa mo ang virus sa iyong sanggol sa pamamagitan ng mga droplet mula sa 
iyong paghinga. Kung mayroon ka o sa palagay mo ay mayroon kang COVID-19, hugasan ang 
iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig bago ka makipag-ugnayan sa iyong sanggol o 
hawakan ang iyong suso o breast pump, magsuot ng mask kung wala pang 6 na talampakan 
ang layo mo sa iyong sanggol at habang nagpapasuso o nagpapalabas ng gatas, at linisin at i-
sanitize ang mga breast pump kung magpapalabas ng gatas. Ang mask ay hindi dapat isuot sa 
mga batang 2 taong gulang o mas bata pa. Makipag-usap sa iyong tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan kung ang pagpapasuso, pagpapalabas ng gatas, o paggamit 
ng formula ay tama para sa iyo at sa iyong sanggol.

Ang paglalathalang ito ay sinusuportahan ng Pangasiwaan ng Mga Mapagkukunan at Serbisyo sa Kalusugan 
(Health Resources and Services Administration, HRSA) ng Kagawaran ng mga Serbisyo sa Kalusugan at  Tao 
ng Estados Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, HHS) bilang bahagi ng isang gawad na 
may kabuuang $10,361,110.00. Ang mga nilalaman ay mula sa (mga) may-akda at hindi ito kumakatawan sa 
mga opisyal na pananaw ng, ni hindi isang pag-endorso, ng HRSA, HHS o ng Pamahalaan ng Estados Unidos.
Kung wala kang tagapagbigay ng pangangalaga, humanap ng mga community navigator o mga contact tracer dito: 
https://211.unitedway.org/services/covid19. 
Humanap ng pagsasalin ng wika at mga serbisyo ng TTY dito: https://www.nj.gov/humanservices/ddhh/services/caption/.
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