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MAHALAGA: Laging panatilihin ang mga batayang pag-iingat.
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Ligtas na pagsusuot at pagtatanggal ng personal na kagamitang 

pamproteksiyon (PPE - personal protective equipment)

Magsuot ng mahabang manggas na gown na 
hindi tinatablan ng likido
• Siguraduhing ang gown ay may sapat na laki upang 

malayang makagalaw at walang mga bukas na 
puwang.

• Isara ang likod ng gown sa may leeg at baywang.

Magsuot ng surgical o P2/N95 na mask
• Tiyaking ang surgical o P2/N95 na mask ay nakakapit nang 

maayos sa pamamagitan ng nababanat na mga loop sa tainga, 
tali o nababanat na mga istrap sa gitna ng ulo at leeg.  

• Ilapat ang nababaluktot na band sa tulay ng ilong.
• Tiyaking ang mask ay nakalapat nang mabuti sa mukha at sa 

ibaba ng baba.
• Para sa mga P2/N95 na mask, suriin ang lapat ayon sa tagubilin 

ng nagmanupaktura.

Magsuot ng pamproteksyong isinusuot sa 
mata/face shield
• Ilagay ang pamproteksyong isinusuot sa mata/face 

shield sa mga mata/mukha at ayusin upang lumapat.
 Tandaan: kung may suot na salamin sa mata 

kailangan mo pa rin ng proteksyon sa mata.

Magsuot ng mga  
guwantes
• Pahabain upang matakpan ang bandang 

pulso ng mahabang manggas ng gown.

MAHALAGA: Hubarin ang PPE sa may pintuan ng silid ng pasyente o sa  anteroom kung 
mayroon.
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Alisin ang mga guwantes
• Ang labas ng guwantes ay kontaminado na. 

Alisin ang guwantes nang nag-iingat na hindi 
makontamina ang hubad na mga kamay 
habang tinatanggal ang guwantes.

• Itapon ang guwantes sa basurahang 
pangklinika.

Isagawa ang 
paglilinis ng 
kamay
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Hubarin ang gown
• Ang harap at mga manggas ng gown ay 

kontaminado na. Tanggalin ang mga tali o g mga  
fastener at hubarin ang gown palayo sa katawan, 
hawakan lamang ang loob ng gown. 

• Itapon ang gown sa basurahang pangklinika.

Alisin ang pamproteksiyong isinusuot sa mata/face shield
• Ang labas ng pamproteksiyong isinusuot sa mata/face shield ay kontaminado na.
• Alisin ang pamproteksiyong isinusuot sa mata/face shield sa pamamagitan ng 

pagkiling ng ulo sa unahan at pag-angat ng head band o mga gamit sa tainga. 
Iwasang mahawakan ang harapan ng proteksyong isinusuot sa mata/face shield.

• Ang mga muling magagamit na item ay dapat ilagay sa itinalagang sisidlan para sa 
muling pag-proseso ng mga ito.

• Ilagay ang mga itinatapong bagay (disposable item) sa basurang pangklinika.

Alisin ang surgical o P2/N95 mask
• Huwag hawakan ang harapan ng surgical o P2/N95 mask.
• Alisin ang mask sa pamamagitan ng pagkiling ng ulo sa 

unahan, hawakan ang nababanat na mga loop ng tainga, 
strap o tali, alisin nang hindi mahihipo ang harapan ng 
mask.

• Itapon ang mask sa basurahang pangklinika.
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Pinahintulutan ng ACT Clinical Health Emergency Coordination Center (CHECC) bilang bahagi ng klinikal na pagtugon laban sa COVID-19 sa buong Teritoryo 
© Estado ng Queensland (Queensland Health) 2021. Muling inilathala nang may pahintulot.

Tiyaking nakatali ang buhok 
sa likod at tanggalin ang mga 
alahas. Isagawa ang paglilinis 
ng kamay.
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