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Sa panahon ng pandemya, maaaring maging mahirap ang paghahanap ng mga suplay. 
Maaari kang maghanda sa pamamagitan ng pagkuha ng mga suplay at aytem na iyong 
kakailangain bago ka manganak upang ikaw ay maging handa. Ang ilang mga grupo sa 
komunidad, mga tanggapan ng health care provider, Regional Health Hub, at insurance 
company ay may mga suplay sa wala o mababang halaga kung kwalipikado ka. Kausapin ang 
iyong doktor, nars, midwife, o doula tungkol sa mga kakailanganin mong suplay at kung saan ito 
makukuha. Bisitahin ang COVID-19 Information Hub ng New Jersey sa https://covid19.nj.gov/.

Upang tulungan kang magsimula, narito ang listahan ng mga aytem na maaari mong kailanganin:

Maaaring kailanganin mo rin ng karagdagang mga mapagkukunan upang makatulong sa 
pagsuporta sa iyo at sa iyong bagong panganak sa bahay. Narito ang ilan sa mga 
mapagkukunan na maaari mong talakayin sa iyong doktor, nars, midwife, o doula:
• Suriin ang listahan ng mga pinakakaraniwang sintomas ng COVID-19 para sa mga 

matatanda at mga sanggol. Maging maalam na maaari kang magkaroon ng COVID-19 
ngunit maaaring walang alinmang sintomas. Kaagad na makipag-ugnayan sa iyong 
doktor o nars kung nakapansin ka ng alinmang mga sintomas.

• Suriin ang POST-BIRTH Warning Signs upang malaman kung ang mga sintomas na 
iyong nararamdaman pagkapanganak ay senyales ng mas malalang bagay, tulad ng 
sakit ng ulo na hindi nawawala o temperaturang 100.4° Fahrenheit o higit pa. Kaagad 
na makipag-ugnayan sa iyong doktor o nars kung nakapansin ka ng alinman sa mga 
sintomas na ito.

• Alamin ang tungkol sa mood and anxiety disorders at makipag-ugnayan sa iyong 
doktor o nars kung nararanasan mo ang mga sintomas na ito. Sumali sa isang support 
group na iniaalok ng Postpartum Support International NJ, ang Maternal and Child 
Health Consortia (sa Northern NJ at Southern NJ), o ng iyong lokal na ospital.

Pagbubuntis Sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19: 
Mga Suplay at Mapagkukunang Maaari Mong Kailanganin 
sa Panahon at Pagkatapos ng Pagbubuntis

Baby wipes 

Diapers

Nursing pads at nipple cream,      
kung magpapasuso

Breast pump

Lalagyan ng gatas,                   
kung magpu-pump

Formula at mga bote,                      
kung milk o formula feeding

Mga mask

Hand sanitizer o sabon 

Peri-bottles

Hygiene products,                
tulad ng menstrual pads

Mga pampalambot ng dumi

Mga thermometer, para sa mga 
matatanda at sanggol

Blood pressure cuffs,           
kung susuriin mo ito sa bahay

Mga baterya para sa blood 
pressure cuffs

https://covid19.nj.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/groups/families-children.html
https://www.lamaze.org/Giving-Birth-with-Confidence/GBWC-Post/do-you-know-these-deadly-post-birth-warning-signs
https://nj.gov/health/fhs/maternalchild/mentalhealth/about-disorders/
https://psichapters.com/nj/
https://www.partnershipmch.org/programs/ppd/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-families/postpartum-wellness-initiative/pwi.html
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• Matutunan kung paano suriin ang iyong blood pressure o temperatura sa bahay.

• Matutunan kung paano magsagawa ng fetal kick counts sa bahay simula sa ika-27 
linggo (third trimester).

• Matutunan kung paano suriin ang 
diaper ng iyong sanggol upang makita 
kung sapat ang nakukuha nilang gatas.

• Sumunod sa mga ligtas na kasanayan 
sa pagtulog para sa mga sanggol sa 
pamamagitan ng pagsuri sa Back to 
Sleep na mga rekomendasyon.

• Makipag-ugnayan sa isang nars o 
lactation consultant kung kailangan 
mo ng tulong sa pagpapasuso sa 
bahay. Ang ilang mga serbisyo ay 
maaaring libre.

• Sumali sa isang bagong parent o breastfeeding online support group. Narito ang ilan 
sa mga support group upang tulungan kang magsimula: ZipMilk, sa Northern NJ, in 
Central NJ, at sa Southern NJ.

• Ikonsidera ang birth control options. Sa huling apat na linggo ng iyong pagbubuntis, 
kausapin ang iyong doktor o nars tungkol sa nararapat para sa’yo.

• Siyasatin ang New Mom Health at Sister Song para sa mga impormasyon sa 
mga paksang tulad ng paggaling, pagpapasuso at pananakit ng dibdib, kailan 
dapat humingi ng tulong, birth control, at iba pa.

• Kontrolin ang stress at pagkabalisang dala ng pandemya gamit ang mga 
mapagkukunan mula sa Centers for Disease Control and Prevention at NJ 2-1-1.

• Basahin ang New Jersey Resource Guide para sa mga impormasyon sa mga 
lokasyon ng food bank, emergency housing at tulong pinansyal, at iba pa.

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/.

Pagbubuntis sa Panahon ng Pandemya ng COVID-19: Mga Suplay at Mapagkukunang Maaari Mong Kailanganin sa 
Panahon at Pagkatapos ng Pagbubuntis

http://bit.ly/GovHRSA
http://bit.ly/GovNJDOH
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://countthekicks.org
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://www.greaternewarkhcc.org/patient-education-materials
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://safetosleep.nichd.nih.gov
https://www.nursefamilypartnership.org/first-time-moms/
https://www.zipmilk.org
https://www.zipmilk.org
https://www.partnershipmch.org/programs/support-group/
https://cjfhc.org/upcoming-educational-programs-2/
https://www.snjpc.org/what-we-do/for-providers/postpartum-wellness-initiative-for-south-jersey-test.html
https://www.bedsider.org/es/birth-control?show_locale_confirmation=true
https://newmomhealth.com
https://www.sistersong.net/events
https://www.cdc.gov/mentalhealth/stress-coping/cope-with-stress/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.nj211.org/covid-19-and-mental-health
https://61e720d5-96ee-4948-97a7-064ba19e83f6.filesusr.com/ugd/8ca7d9_96e063ee6aa34ddea6b2569647db59dc.pdf
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.hrsa.gov/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=HRSA%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website
https://www.nj.gov/health/?utm_source=Newsletter&utm_medium=MailChimp&utm_campaign=NJDOH%20website

