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Pagsuri (Testing) sa COVID-19 
sa mga lokal na pamayanan ng LA County.
Libre, madali, ligtas.

Habang paparami ang mga taong nababakunahan, nananatiling

mahalaga na magpasuri.

● Ang pagpasuri (testing) sa COVID-19 ay susi sa pagprotekta sa iyong mga mahal sa buhay.

● Sa pag-aalam na ikaw ay may COVID-19, makakatulong ka sa pagpigil ng pagkalat sa pamamagitan

ng agarang pagbubukod ng iyong sarili at maprotektahan ang iyong sarili at ibang mga tao.

Kailan ako dapat magpasuri?

Para sa lahat: 

● Kung mayroon kayong mga sintomas.

● Kung hiniling sa inyo ng isang doktor o Pampublikong Kalusugan na magpasuri.

Kung ikaw ay hindi pa nakakatanggap ng bakuna, o hindi pa ganap na nabakunahan*, dapat kang

magpasuri (kahit na wala kang mga sintomas):

● Kung alam mong sigurado ka na ikaw ay nalantad sa isang taong may COVID-19,

● O kung naniniwala ka na ikaw ay nalantad sa COVID-19.

Kung ikaw ay ganap nang nabakunahan, dapat kang magpasuri (kahit na wala kang mga sitnomas):

● Kung naninirahan ka sa isang pang-grupong setting o nagtatrabaho sa isang masikip na lugar (tulad

ng isang koreksyonal na pasilidad, pang-grupong tahanan o pabrika) at nasa paligid ng isang taong

may COVID-19.

Ang pagpapasuri ay higit na mas madali kailanman.

● Ang pagpapasuri (testing) ay libre.

● Ang ilang mga lokasyon ay hindi nangangailangan ng isang tipanan (appointment). Maaari ka na

lang pumunta at magpasuri.

● May mga lokasyon sa iyong komunidad, kabilang ang mga piling simbahan at mga organisasyong

batay sa pananampalataya, at marami ang nag-aalok ng “walk-up” o “drive-up” na pagsusuri.

Ang iyong personal na impormasyon ay ligtas at pribado.
● Hindi mo kailangan ng lisensya sa pagmamaneho o Social Security number.

● Ang libreng pagsusuri ay magagamit hindi alintana ang katayuan ng imigrasyon (immigration 

status).

Para makapagpasuri, tawagan muna ang iyong doktor. Kung wala kang doktor, tawagan

ang 211 o bisitahin ang www.covid19.lacounty.gov/testing

Para sa impormasyon o mga katanungan sa 
mga bakuna sa COVID-19, bisitahin ang: 
www.vaccinateLACounty.com

*Kung wala pang dalawang linggo mula ng ikaw ay bakunahan, o kung kailangan mo 

pang makuha ang iyong pangalawang dosis ng bakuna, ikaw ay HINDI pa ganap na

nabakunahan at HINDI ganap na protektado.

http://www.covid19.lacounty.gov/testing

