
Patotoo ng Empleyado sa Mga Sintomas ng COVID-19 
Sa pag-alis ni Gobernador Inslee ng mga paghihigpit sa on-site na pagtatrabaho, ang arawang patotoo ng 
empleyado sa mga sintomas ng COVID-19 ay kakailanganin para sa mga empleyadong babalik sa kanilang 
on-site na lokasyon ng pagtatrabaho upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng UW campus at ng 
komunidad. 

Ang mga kinakailangang ito ay para sa lahat ng mga kawani at mga estudyanteng empleyado na 
nagtatrabaho on-site sa isang lokasyon ng trabaho sa UW kasama ang mga sakop ng kontrata, inuri na 
walang-unyon, pansamantalang orasan, at propesyonal na kawani, mga doktor ng Hall Health, at mga de-
kontratang empleyado ng Intercollegiate Athletics (ICA). Ang mga indibidwal na may hindi tiyak na 
relasyong manggagawa sa UW, mga tumatanggap ng stipend, at iba pa na nagtatrabaho onsite sa UW, na 
hindi mga empleyado, ay napapailalim din sa mga kinakailangang ito. Ang mga empleyadong 
nagtatrabaho mula sa bahay o sa isang lugar na hindi bahagi ng UW ay hindi na kailangang kumumpleto 
ng isang patotoo. 

Mga kinakailangan para sa mga empleyadong nagtatrabaho on-site 
Ang mga empleyadong nagtatrabaho on-site sa isang lokasyon ng trabaho ng UW ay kinakailangan na: 

• Patotohanan na walang silang sintomas sa bawat naka-iskedyul na araw ng trabaho.  
• Huwag pumunta sa kanilang lokasyon ng trabaho sa UW kung nakakaranas sila ng mga sintomas 

at sa gayon ay hindi makukumpleto ang patotoo.  
• Sundin ang normal na proseso ng pagtawag sa kanilang kagawaran upang lumiban sa araw na 

iyon o magtrabaho sa bahay kung may sakit, alinman ang naaangkop.  
• Makipag-ugnayan sa sentrong pangkalusugan ng empleyado para sa kanilang lugar ng trabaho 

gaya ng nakalista sa talahanayan sa ibaba kung: 
o nasuri na may COVID-19; 
o ang isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay nagsabi sa empleyado na 

ihiwalay ang sarili dahil nakakaranas sila ng mga sintomas ng COVID-19; 
o nakakaranas sila ng mga sintomas na gaya ng sa COVID-19; at/o 
o nagkaroon sila ng malapitang ugnayan sa isang taong may COVID-19 (kahit na hindi 

nakakaranas ng mga sintomas). 

Mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng sentrong pangkalusugan 

Lugar ng Trabaho Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 
Harborview Medical Center HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW Medical Center - Montlake  Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW Medical Center - Northwest jogates@uw.edu | 206-668-1625 
Mga campus ng Seattle, Bothell, at 
Tacoma 

EH&S Employee Health Center | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

Pagkumpleto ng patotoo 
Sa bawat naka-iskedyul na araw ng trabaho, ang mga empleyadong inaasahang magtrabaho sa isang 
pasilidad ng UW ay dapat kumpletuhin ang isang patotoo upang kumpirmahin na hindi sila nakakaranas 
ng anumang mga sintomas na nakabalangkas sa patotoo. Ang patotoo ay maaaring kumpletuhin bago 
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pumasok sa trabaho, subalit ang panahon na magugugol sa pagkumpleto ng patotoo ay hindi ituturing na 
oras ng trabaho maliban kung ginawa ito sa lugar ng trabaho. Ang mga empleyado na walang magagamit 
na teknolohiya sa bahay upang makumpleto ang patotoo bago pumasok sa trabaho ay dapat na makipag-
tulungan sa kanilang departamento upang matukoy ang pinakamahusay na paraan para sa pagkumpleto. 

Ang patotoo ay makukuha sa Workday para sa lahat ng mga kawani ng campus at mga estudyanteng 
empleyado. Ang mga kawani at mga estudyanteng empleyado sa mga Sentrong Medikal ay kukumpleto sa 
kanilang pang-araw-araw na patotoo pagdating sa kanilang lokasyon ng trabaho na sinusunod ang mga 
pamamaraan sa sentrong medikal.  

Pagdanas ng mga sintomas 
Ang mga empleyado na hindi makumpleto ang patotoo dahil nakakaranas sila ng mga sintomas ay dapat 
gawin ang sumusunod: 

Kung ang empleyado ay nasa bahay, ang empleyado ay dapat na:  

1. Manatili sa bahay at huwag pumasok sa trabaho kapag may sakit, kahit na ang mga sintomas ay 
banayad lamang. 

2. Ipaalam sa kanilang superbisor alinsunod sa mga pamamaraan ng kanilang kagawaran. 
3. Makipag-ugnayan sa kanilang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng 

telepono. 

Kung ang empleyado ay nasa trabaho na, ang empleyado ay dapat na:  

1. Ipaalam sa kanilang superbisor na nakakaranas sila ng mga sintomas ng COVID-19, umalis sa 
trabaho, at umuwi.  

2. Makipag-ugnayan sa kanilang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng 
telepono. 

Nasa bahay man o nasa trabaho ang empleyado, kailangang makipag-ugnayan ang empleyado sa 
sentrong pangkalusugan ng empleyado kung nakakaranas ng mga sintomas sa patotoo. Tinitiyak nito ang 
naaangkop na pagsubaybay sa mga naka-ugnayan at ang mga empleyado ay bibigyan ng suporta 
alinsunod sa mga regulasyon sa pribasiya. Kung kinakailangan, ang mga sentrong pangkalusugan ng 
empleyado ay maaari ring makatulong na mapadali ang pagsusuri sa COVID-19 sa pamamagitan ng UW 
Medicine. 

Mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng sentrong pangkalusugan 

Lugar ng Trabaho Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 
Harborview Medical Center HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW Medical Center - Montlake  Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW Medical Center - Northwest jogates@uw.edu |206-668-1625 
Mga campus ng Seattle, Bothell, at 
Tacoma 

EH&S Employee Health Center | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

 

Ang mga empleyado ay maaaring bumalik sa trabaho on-site kapag kaya na nilang patotohanan na hindi 
na sila nakakaranas ng mga sintomas at sinabi sa kanilang superbisor na sila ay makakabalik na. Ang mga 
empleyadong may COVID-19 ay maaaring bumalik sa trabaho on-site ayon sa patnubay sa kalusugan ng 
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publiko na ibinigay ng Employee Health Center o ng kanilang tagapangalaga ng kalusugan. Ang iba pang 
mga may sakit na empleyado ay maaaring bumalik sa trabaho on-site 72 na oras pagkatapos ng lagnat, 
nang hindi gumagamit ng mga gamot na nagbabawas ng lagnat. Ang mga kawani ng sentrong medikal at 
mga estudyanteng empleyado ay susunod sa mga protokol sa sentrong medikal para sa pagbalik sa 
trabaho.  

Impormasyon para sa mga superbisor 
Mga empleyadong hindi makakumpleto ng patotoo 
Kung ang isang empleyado ay direktang ipinaalam sa iyo na nakakaranas sila ng mga sintomas ng COVID-
19 o hindi makumpleto ang patotoo dahil nakakaranas sila ng mga sintomas, pagsabihan ang empleyado 
na: 

1. Umuwi, manatili sa bahay, o magtrabaho sa bahay.  
2. Humiling ng naaangkop na panahon ng pagliban kung hindi magtatrabaho sa bahay. 
3. Makipag-ugnayan sa kanilang tagapagbigay ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng 

telepono.  
4. Makipag-ugnayan sa sentrong pangkalusugan ng empleyado para sa lugar ng trabaho ng 

empleyado. 

Mga impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng sentro ng kalusugan 

Lugar ng Trabaho Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan 
Harborview Medical Center HMC Employee Health | ehshmc@uw.edu | 206-744-3081  
UW Medical Center - Montlake  Employee Health | emhealth@uw.edu | 206-598-7971 
UW Medical Center - Northwest Employee Health | jogates@uw.edu | 206-668-1625  
Mga campus ng Seattle, Bothell, at 
Tacoma 

EH&S Employee Health Center | emphlth@uw.edu |206-685-1026 

 

Kung inulat ng isang empleyado na ang isang katrabaho ay nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 o 
napansin mo ang isang empleyado na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19, pag-usapan kung ano 
ang napansin, at kung inamin ng empleyado ang pagkakaroon ng mga sintomas, pagsabihan ang 
empleyado na umuwi, makipag-ugnayan sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, at 
makipag-ugnayan sa sentrong pangkalusugan ng empleyado para sa lokasyon ng trabaho ng empleyado. 

Kung ang empleyado ay nagbigay ng isang katwiran para sa mga sintomas, gaya ng pana-panahong 
alerhiya, alamin kung ang tugon ay makatwiran kaugnay sa kung ano ang napansin. Makipag-ugnayan sa 
iyong tagapayo ng HR kung kailangan mo ng tulong sa paggawa ng pagpapasiyang ito. 

Pagsubaybay sa mga patotoo 
Ang mga superbisor na may mga empleyado na nagtatrabaho on-site ay regular na susubaybayan ang 
pagkumpleto ng mga patotoo at mag-follow-up sa mga indibidwal na inaasahang magtatrabaho on- site, 
ay hindi nakumpleto ang kanilang patotoo, at hindi humiling o naaprubahan para sa anumang pagliban.  

Pagtanggi na sumunod sa mga kinakailangan 
Ang mga kinakailangang ito ay nakatakda upang sumunod sa direksyon ng mga pederal, pang-estado, at 
lokal na awtoridad, at, mas mahalaga, ay nakatakda para sa kalusugan at kaligtasan ng lahat. Dapat tiyakin 
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ng mga yunit na ang lahat ng kanilang mga empleyado ay may masusing pag-unawa sa mga 
kinakailangang ito. Kung ang isang empleyado ay tumangging kumpletuhin ang patotoo, ang superbisor ay 
dapat na:  

1. Pauwiin ang empleyado kung sila ay on-site at makipag-ugnayan sa iyong itinalagang tagapayo ng 
HR (human resources consultant, HRC). 

2. Ilagay ang empleyado sa hindi bayad na panahon ng pagliban (FLSA non-exempt). Ang FLSA 
exempt na mga empleyado na tumangging kumpletuhin ang patotoo ay hindi mawawalan ng kita, 
subalit ang kanilang pagtanggiay ituturing na isang isyu sa pagganap. 
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