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Makakatanggap ka ng impormasyon habang ikaw ay buntis, kabilang ang kung paano 
maaaring naiiba ang pangangalaga sa panahon ng isang pandemya, ngunit maaaring 
mayroon ka pa ring mga katanungan. Mahalagang isulat ang mga katanungan na 
mayroon ka at makipag-usap sa iyong doktor, nars, midwife, o doula para makuha 
ang impormasyon na kailangan mo.

Ang pinakamahusay na paraan upang paghandaan na magkaroon ng isang sanggol ay 
ang magtanong kaagad. Narito ang isang listahan ng mga katanungan na maaari mong 
itanong sa susunod mong appointment. Idagdag ang sarili mong mga katanungan sa 
ibaba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang COVID-19 Information Hub ng 
New Jersey sa: https://covid19.nj.gov/.

Ako ba ay nasa mas mataas na panganib para sa COVID-19 dahil ako       
ay buntis?

Ano ang mga karaniwang sintomas para sa COVID-19?

Ano ang dapat kong gawin ko kung mayroon akong alinman sa mga 
sintomas na ito?

Kung mayroon akong COVID-19, paano ito makakaapekto sa aking 
pagbubuntis, panganganak, at sa sanggol?

Ligtas bang magpabakuna para sa COVID-19 kung pinaplano kong 
mabuntis o kung buntis na ako?

Paano magiging iba ang aking pangangalaga sa panahon ng pandemya?

Kung mayroon akong mga alalahanin o emergency pagkatapos magsara 
ang inyong opisina, mayroon ba akong pwedeng matawagan? Kung wala, 
ano ang dapat kong gawin?

Kapag pumunta ako sa opisina para sa regular na appointment, maaari    
ba akong magsama? Paano naman ang pagsasama ng isang tao sa isang 
emergency na appointment?

Mayroon bang mga klase sa panganganak o pagiging magulang na maaari 
kong pasukan?

Sa panahon ng pandemya, kailangan ko bang baguhin ang aking mga 
plano tungkol sa kung saan o paano ako manganganak?

Paano nagbago ang mga patakaran sa ospital o lugar na pinaplano      
kong manganak dahil sa pandemya? 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Kakailanganin ko bang magsuot ng mask sa panahon ng pagla-labor 
at panganganak? Pinapahintulutan ba akong gumalaw-galaw habang 
malapit nang manganak, tulad ng paglalakad sa pasilyo?

Sa panahon ng pagla-labor at panganganak at pagkatapos ng 
panganganak, maaari akong samahan ng isang taong susuporta sa 
akin (gaya ng asawa, partner, miyembro ng pamilya, o kaibigan). 
Pinapayagan din ako na makasama ang aking doula. Maaari ba akong 
magkaroon ng iba pang bisita?

Bago ko ipanganak ang aking sanggol, kailangan ko bang magpa-test 
para sa COVID-19? 

Kailangan bang ma-test ang taong susuporta sa akin para sa COVID-19?

Gaano kadalas tine-test ang mga kawani ng ospital at opisina ng 
doktor para sa COVID-19?

Habang nanganganak ako, kailangan bang manatili ang taong susuporta 
sa akin sa buong panganganak, o maaari ba siyang umalis at bumalik?

Sino ang kakausapin ko kung nag-aalala ako kung paano ako tinatrato?

Sa panahon ng pandemya, ligtas bang pasusuhin ang aking sanggol?

Ano ang dapat kong gawin para makapaghanda na maiuwi ang aking sanggol?

Kung ako ay nag-aalala tungkol sa personal na kaligtasan ko o ng 
aking sanggol sa bahay, ano ang maaari kong gawin?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

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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