
“Pangalagaan Iyong Sarili & isa't isa” kampanya sa marketing

Toolkit ng Komunidad



Minamahal naming Partner sa Komunidad:

Habang patuloy na mabilis na kumakalat sa ating komunidad ang COVID-19, higit na pinarami ng OC 
Health Care Agency (Ahensya ng Pangangalagang Pangkalusugan, HCA) ang mga pagkakataon para 
sa libreng pagsusuri – lalo na sa ilan sa ating mga pinakanaapektuhang komunidad. 

Gayunpaman, hanggang magkaroon tayo ng bakuna, dapat nating gawin ang ating makakaya para 
pabagalin ang pagkalat nito. Dahil doon, magsisimula ang HCA ngayong buwan ng isang kampanya 
ng mga anunsiyo at pakikipag-ugnayan sa komunidad para “Pabagalin ang Pagkalat” o “Slow the 
Spread”, na nilalayong himukin ang lahat na pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng 
pagprotekta sa kanilang sarili at sa mga tao sa kanilang paligid. 

Ang “Mukha. Kamay. Paa. Protektahan ang Iyong Sarili at ang Iba” na kampanyang ito ay nakatuon 
sa mga hakbang na maaari mong gawin para makatulong ka sa pagpigil ng pagkalat nito, tulad 
ng pagsuot ng pantakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng kamay at pananatiling anim na 
talampakan ang layo mula sa iba. Ang iba pang mga pinakamabuting gawi ay ipinapaliwanag sa mga 
materyales sa toolkit. 

Napakahalaga at lubos na pinapasalamatan namin ang iyong suporta sa pagtulong na ipaalam 
ang napakahalagang mensahe na ito sa iyong mga miyembro, kapitbahay, kaibigan, at tagasunod. 
Mahalagang-mahalaga sa ating mga pinakamahinang populasyon na makatanggap ng impormasyon 
mula sa iyo – na isang mapagkakatiwalaang dulugan. 

Sa nakalakip na toolkit, mahahanap mo ang mga materyales para makatulong sa iyo na pag-usapan 
at isulong ang kahalagahan ng pag-iingat at mga materyales na partikular na nakatuon sa mga 
komunidad na mahirap maabot at mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika. Available ang mga 
kit sa wikang Ingles, Espanyol, at Vietnamese. Dagdag pa rito, available ang mga flyer at video sa iba’t 
ibang wika sawww.ochealthinfo.com/protecteachother.

Makikita mo ang mga sumusunod na nakalakip:

·      Isang script para sa pakikipag-usap sa isang tao o grupo

·      Maiikling talata na maaaring kopyahin at isama sa mga newsletter o eblast

·      Isang flyer na maaari mong i-print o i-download at ipadala sa elektronikong paraan

·      Mga post sa social media na maaari mong baguhin at i-share sa Facebook, Instagram, at Twitter

Salamat sa iyong suporta sa mahalagang kampanya para sa pampublikong kaalaman. Kailangan 
namin ang lahat ng tao sa county para tulungan kaming magbahagi ng tamang impormasyon 
tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa iyong sarili at sa ibang tao para pabagalin ang pagkalat ng 
COVID-19 sa Orange County.

Tao-puso,

Clayton Chau, M.D. Ph.D.
Clayton Chau, M.D., Ph. D.
Direktor ng Ahensya at Pansamantalang Opisyal sa Kalusugan ng County, OC Health Care Agency

https://www.ochealthinfo.com/protecteachother


Script  
Hello _______________ 

Narito ako (o tumatawag ako) dahil ako (o ang pangalan ng iyong organisasyon) 
________________  ay naniniwala na ang pinakamabuting paraan para manatiling ligtas mula sa 
COVID-19 hanggang magkaroon ng bakuna ay ang pangangalaga sa iyong sarili at sa mga tao sa 
iyong paligid.

Ito ang mga bagay na magagawa nating lahat para manatiling malusog at panatilihing mabuti ang 
ating mga pamilya, kaibigan, at katrabaho. 

Mangyaring gawin ang iyong bahagi sa pamamagitan ng:
·      Pananatili sa bahay kung may sakit ka
·      Pagsuot ng pantakip sa mukha kapag nasa pampublikong lugar
·      Pananatiling hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa iba  
·      Madalas na paghuhugas ng kamay
·      Paglilinis at pagdidisimpekta ng mga gamit at patungan
·      Pagtakip ng mga ubo at bahing
·      Pag-iwas sa paghawak ng iyong mukha

Para sa mga flyer, video at higit pang impormasyon sa iba’t ibang wika, kabilang ang mga tip tungkol 
sa kung anong dapat gawin kung nakatira ka sa isang malaking sambahayan at kung ano ang dapat 
gawin kapag sinuri ka bilang positibo para sa COVID-19, pumunta sa: 
www.ochealthinfo.com/protecteachother

Mangyaring tumulong na pigilan ang pagkalat!
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Kopya para sa Newsletter

Iniendorso ng _______________ (pangalan ng iyong organisasyon) ang mga pagsisikap ng OC 
Health Care Agency para hikayatin ang mga tao na pangalagaan ang kanilang sarili at ang mga 
tao sa kanilang paligid.

Hanggang magkaroon ng bakuna, may mga bagay na magagawa nating lahat para manatiling 
malusog at panatilihing mabuti ang ating mga pamilya, kaibigan, at katrabaho. 

Mangyaring gawin ang iyong bahagi sa pamamagitan ng:

·      Pananatili sa bahay kung may sakit ka
·      Pagsuot ng pantakip sa mukha kapag nasa pampublikong lugar
·      Pananatiling hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa iba
·      Madalas na paghuhugas ng kamay
·      Paglilinis at pagdidisimpekta ng mga gamit at patungan
·      Pagtakip ng mga ubo at bahing
·      Pag-iwas sa paghawak ng iyong mukha

Para sa mga flyer, video at higit pang impormasyon sa iba’t ibang wika, kabilang ang mga tip 
tungkol sa kung anong dapat gawin kung nakatira ka sa isang malaking sambahayan at kung 
ano ang dapat gawin kapag sinuri ka bilang positibo para sa COVID-19, pumunta sa: 
www.ochealthinfo.com/protecteachother

Mangyaring tumulong na pigilan ang pagkalat!
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Flyers

Maaari mong i-print o i-download at ipadala sa elektronikong paraan ang mga sumusunod na flyer:

VIETNAMESE
·      Paano Magsuot Ng Pantakip Sa Mukha Para Sa COVID-19
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https://coronavirus.egovoc.com/sites/virus/files/2020-07/COVID-19_How_To_Wear_A_Face_Covering_TAG.pdf


Mga Post sa Social Media
PIGILAN ANG PAGKALAT

FACEBOOK:
Pigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsuot ng pantakip sa mukha, madalas na 
paghuhugas ng iyong kamay, at pananatiling 6 na talampakan ang layo mula sa iba. Pumunta sa 
www.ochealthinfo.com/protecteachother para sa mga simpleng tip para makatulong sa iyo at iyong 
pamilya na manatiling ligtas, o tumawag sa (800) 564-8448 para sa impormasyong pangkalusugan 
tungkol sa virus, mga lokasyon para sa pagsusuri, at higit pa. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet 
#protecteachother

INSTAGRAM:
Pigilan ang pagkalat ng #COVID19. Bisitahin ang www.ochealthinfo.com/protecteachother  para 
sa mga paraan para manatiling ligtas. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #protecteachother

TWITTER:
Hinihiling ng @ochealth sa lahat na gawin ang kanilang makakaya at pigilan ang pagkalat sa 
pamamagitan ng pagsuot ng pantakip sa mukha, madalas na paghuhugas ng iyong kamay, 
at pananatiling 6 na talampakan ang layo mula sa iba. Pumunta sa www.ochealthinfo.com/
protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #protecteachother

IMAGE:
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Mga Post sa Social Media
PAGHIHINTAY PARA SA MGA RESULTA NG PAGSUSURI

FACEBOOK:
Naghihintay para sa mga resulta ng pagsusuri ng COVID-19? Manatili sa bahay at panatilihing 
ligtas ang iba. Mag-download at mag-print ng mga flyer na may impormasyon sa iba’t ibang wika 
tungkol sa kung ano ang dapat gawin habang naghihintay o kapag sinuri ka bilang positibo sa
www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #Quarantine 
#StayHome

INSTAGRAM:
Naghihintay para sa mga resulta ng pagsusuri ng COVID-19? Alamin kung paano pigilan ang 
pagkalat. Bisitahin ang www.ochealthinfo.com/protecteachother. #OCCOVID19 #Face #Hands 
#Feet #Quarantine #StayHome

TWITTER:
Hinihiling ng @ochealth sa lahat na gawin ang kanilang makakaya at pigilan ang pagkalat. Kung 
naghihintay ka para sa mga resulta ng pagsusuri, alamin kung paano panatilihing ligtas ang 
iyong sarili at ang iba sa pamamagitan ng pagpunta sa www.ochealthinfo.com/protecteachother.  
#OCCOVID19 #Face #Hands #Feet #Quarantine #StayHome 

IMAGE:
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