
 

Pag-iwas sa Pinsala sa Panahon ng COVID-19 
Ang mga pinsala ay isa sa mga pangunahing sanhi ng mga pagbisita sa silid pang-emerhensiya 
(emergency room) para sa lahat ng mga grupo ng edad. Gayunpaman, maraming mga pinsala ay 
maaaring mahulaan at maiwasan. Palaging mabuting iwasan ang pinsala, ngunit sa ngayon ito ay lalong 
mahalaga. Ang mga pinsala ay maaaring mangailangan ng mga pananatili sa ospital, serbisyo ng 
ambulansiya at maaaring magdagdag sa panganib ng pagkalantad sa COVID-19 para sa iyong sarili at sa 
mga iba. 
 
Sa kabila ng mga kasalukuyang paghihigpit ng British Columbia upang mapanatiling ligtas ang mga tao 
mula sa virus, ang mga pinsala ay nangyayari pa din. Kabilang dito ang mga pinsala na kaugnay sa 
pagkahulog (lalo na sa mga nakatatanda), transportasyon, mga lugar ng trabaho, pisikal na aktibidad, 
pagkalunod, pagkasinghap, pagkalason, mga paso, init, elektrisidad, karahasan, pananakit ng sarili at 
pagpapakamatay. 
 
Ang mga kasalukuyang paghihigpit dahil sa pandemya ay maaaring tumaas dahil sa stress at 
pagkakahiwalay. Ang stress at pagkakahiwalay ay maaaring maging nag-aambag na mga kadahilanan sa 
pinsala. Para sa ilan, maaari itong humantong sa pagtaas ng paggamit ng alkohol o iba pang mga droga, 
o isang paglala ng mga sintomas sa pangkaisipang kalusugan. Ang mga hidwaan sa tahanan ay tumaas 
din. Ang pagkatapos ng traumatikong stress na karamdaman ay lumitaw para sa mga mahahalagang 
serbisyong manggagawa. Ang mga ito at iba pang mga dahilan ay maaaring humantong sa isang pagtaas 
sa pagpapakamatay, pananakit ng sarili at iba pang mga uri ng karahasan. 

Mga Bagay na Maaari Mong Gawin upang Maiwasan ang Pinsala 

Ang pagkuha ng sapat na tulog ay makakatulong sa iyo na manatiling nakapahinga at alerto. Mahalaga 
rin na magbigay ng atensyon sa iyong pangkaisipang kalusugan at pangkalahatang kagalingan. Maraming 
mga pag-iingat na maaari mong gawin upang bawasan ang pagkakataon na mapinsala. 
 
Panatilihing nakakandado ang iyong mga gamot at nakakalason na mga droga. Upang malaman nang 
higit pa, tingnan ang: 
 

 Yunit ng Pananaliksik at Pag-iwas sa Pinsala ng BC (BC Injury Research and Prevention Unit): 
Pagkalason 

 Pag-iwas sa Pagkalason ng mga Maliliit na Bata 
 
Alamin ang tungkol sa kaligtasan ng tubig upang maiwasan ang pinsala na kaugnay sa paglangoy o 
pagkalunod. Para sa mga tip ng pang-iwas at higit pa, tingnan ang: 
 

 Yunit ng Pananaliksik at Pag-iwas ng BC (BC Injury Research and Prevention Unit): Pagkalunod  
 Kaligtasan ng Bata: Pag-iwas sa Pagkalunod 
 Mga Tip ng Kaligtasan para sa mga Manlalangoy (HealthLinkBC File #39) 

 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw184188
https://www.healthlinkbc.ca/mental-health-covid-19
https://www.injuryresearch.bc.ca/quick-facts/poisoning/
https://www.injuryresearch.bc.ca/quick-facts/poisoning/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5137spec
https://www.injuryresearch.bc.ca/injury-priorities/injury-topic-water-safety/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5148spec
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/swimmers-safety-tips


Para sa karagdagang HealthLinkBC File na mga paksa, bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o 
ang iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan. Para sa hindi pang-emerhensiyang impormasyon 
sa kalusugan at payo sa B.C. bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca o tawagan ang 8-1-1 (libreng-tawag). 
Para sa bingi at nahihirapang makarinig, tumawag sa 7-1-1. Ang mga serbisyo ng pagsasalin ay 
makukuha sa mahigit sa 130 mga wika kapag hiniling. 

Gumawa ng mga hakbang upang bawasan ang kalamangan ng isang pagkahulog sa pamamagitan ng 
pananatiling aktibo at pagpapanatili ng iyong lakas at balanse. Upang malaman nang higit pa tingnan 
ang: 
 

 Kaligtasan ng Bata: Pag-iwas sa mga Pagkahulog 
 Pag-iwas sa mga Pagkahulog ng mga Mas Matandang Nasa Hustong Gulang 
 Ang mga Pagkahulog ng mga Sinyor ay Maaaring Maiwasan (HealthLinkBC File 78) 

 
Gumawa ng mga pag-iingat kapag nagmamaneho, nagbibisikleta o naglalakad. Ang mga taong 
naglalakad at nagbibisikleta ay nananatiling labis na maaaring masaktan sa kabila ng kasalukuyang 
pagbaba sa trapiko. Upang maiwasan ang mga pinsala sa kalye: 
 

 Magmaneho sa at mas mababa sa limitasyong bilis 
 Magkaroon ng kamalayan sa kapaligiran ng daan sa paligid mo kapag nagpapanatili ng pisikal na 

distansiya 
 Tumingin sa lahat ng mga direksyon kapag tumatawid ka at tingnan ang lahat ng mga daanan ng 

trapiko 
 Magsuot ng isang helmet kapag nagbibisikleta at tiyakin na tama ang sukat nito. Hindi dapat 

magkaroon ng higit sa dalawang mga daliri ang lapad sa pagitan ng iyong baba at ng tali. Upang 
matuto nang higit pa tungkol sa kaligtasan sa bisikleta, bisitahin ang: Ang Koalisyon ng 
Pagbibisikleta ng BC (The BC Cycling Coalition) 

 
Upang higit pang malaman ang tungkol sa pag-iwas sa pinsala, bisitahin ang mga sumusunod na 
pinagkukunan: 
 

 Mga Mapagkukunan sa Pag-iwas sa Sakit at Pinsala 
 Sentro ng Impormasyon sa Droga at Lason ng BC (BC Drug and Poison Information Centre) 
 Yunit ng Pananaliksik at Pag-iwas sa Pinsala ng BC (BC Injury Research and Prevention Unit): Pag-

aangkop sa isang bagong bilis ng buhay sa panahon ng COVID-19 na sitwasyon 
 Parachute Canada 
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https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ue5136
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2329spec
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/prevent-senior-falls
https://www.bccc.bc.ca/blog/bc-health-recommendations-cycling-walking-amp-physical-distance-during-covid-19
https://www.bccc.bc.ca/blog/bc-health-recommendations-cycling-walking-amp-physical-distance-during-covid-19
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/disease-and-injury-prevention
http://www.dpic.org/
https://www.injuryresearch.bc.ca/adjusting-to-a-new-pace-of-life-during-the-covid-19-situation/
https://www.injuryresearch.bc.ca/adjusting-to-a-new-pace-of-life-during-the-covid-19-situation/
https://parachute.ca/en/

