
 

(Adapted from Asian Hospital & Medical Center, Department of Pediatrics) 

 
HEALTH CONDITION DECLARATION FORM 
 
Alinsunod sa Republic Act 11332, kinakailangan ninyong makapagbigay ng totoong impormasyon ukol sa inyong 
kalusugan at posibleng pagkahawa sa COVID -19.  

Minamahal naming Magulang at mga Tagapangalaga,  

Para masiguro ang kaligtasan ng lahat bago, habang at pagkatapos ng assessment o therapy ng inyong anak sa aming center, 
makikisagutan ang mga katanungan sa ibaba. Pakilagyan ng check mark (/) ang iyong sagot.  

MGA KATANUNGAN OO HINDI 

Mayroon ka ba at/ ang iyong anak ng mga alinman sa sumusunod? 
  

lagnat (37.6 C pataas)? 
  

pamamaga o pananakit ng lalamunan (sore throat)? 
  

inuubo at / sinisipon? 
  

hinahapo o nahihirapan sa paghinga? 
  

masakit ang ulo? 
  

pakiramdam ng paghina ng katawan? matamlay? 
  

pagtatae? 
  

Nakapagpatingin ba kayo at/ ang iyong anak sa doktor tungkol sa mga nasabing palatandaan o sintomas? 

  

Naglakbay ba kayo at/ang iyong anak sa loob ng 14 araw bago pumunta sa aming tanggapan? Kung oo, 
saan ________ at kailan ________? 

  

Naglakbay ba kayo at/ang iyong anak o nakatira sa labas ng Pilipinas kung saan may naitalang mga kaso ng 
COVID-19? Kung oo, saan ________ at kailan ________? 

  

Mayroon ba kayo at/ang iyong anak na nakasalamuha o nakasama na galing sa mga lugar na may lokal na 
transmission? 

  

Mayroon ba kayo at/ ang iyong anak na kasama na maaaring pinaghihinalaan, posible, positibo sa COVID-
19? 

  

Mayroon ba kayo o sa inyong mga kasama sa bahay ng mga nasabing palatandaan o sintomas o hinihintay 
na resulta ng COVID-19 test? 

  

Mayroon ba kayo at/ ang iyong anak ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa baga (kasama ang asthma), 
sakit sa puso, immunosuppression, severe obesity (body mass index [BMI]≥40), diabetes, sakit sa bato o 
(chronic kidney disease on dialysis) o sakit sa atay? 
(Kung OO ang inyong sagot, pakibilugan ang mga kondisyong medikal na mayroon ka at/ ang iyong anak?) 

  

Ito ang nagpapatunay na ang aking mga ibinigay na impormasyon sa itaas ay totoo, tama at kumpleto. Naiintindihan ko na 
mananagot ako sa batas na may pananagutan sa kabiguang magbigay ng karapatan ng impormasyon o sadyang magbigay ng 
maling impormasyon. 

_________________________________         __________________________________________________                 
Pangalan ng Kliyente                               Lagda ng Magulang/Tagapangalaga sa Itaas ng Pangalan/ Petsa 

 

 


