
Pumili ng taong ipag-a-activate ng 
kit.
Kailangan mong mag-activate ng isang kit para sa bawat tao.

+ Magdagdag ng Dependent

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

<name>

<name> (dependent)
Petsa ng kapanganakan:

<name> (dependent)
Petsa ng kapanganakan:

Bumalik



Magdagdag ng bagong dependent.

Pakilagay ang impormasyon ng dependent.

Magdagdag ng Dependent Bumalik

Pangalan

Petsa ng kapanganakan (MM/DD/YYYY)

Apelyido

Pinatutunayan ko na ako ang magulang/tagapangalaga ng pasyenteng 

ito at may legal na awtoridad ako na magpasya kaugnay ng kalusugan 

at mamahala ng kalusugan para sa kanya.

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>



Ilagay ang email o ID ng 
organisasyon na nauugnay sa 
programa.
Tinitiyak ng hakbang na ito na ikinokonekta namin ang iyong account sa 

tamang programa. Kung hindi ka sigurado sa kung ano ang ilalagay, 

tanungin ang iyong program administrator.

Magpatuloy

Kumpirmahin ang pagiging 
kwalipikado mo.

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>



Tingnan ang iyong inbox para 
makumpirma ang email address ng 
iyong organisasyon.
May ipinadalang email sa <email address> mula sa support@color.com. 

Kinakailangang hakbang ito.

Kung hindi mo makita ang email sa loob ng 5 minuto, tingnan ang iyong 

spam folder.
Kung mali ang email address na ito, bumalik sa naunang screen at ilagay 

ang tamang email address.



Handa ka na bang i-activate ang 
iyong kit?

Kung may nakahanda kang kit, puwede mong i-activate ngayon. Tandaan 

lang na kailangan mong isauli ang iyong na-activate na kit sa mismong 

araw kung kailan mo kinuha ang iyong sample. 


Kung wala ka pang kit, mag-sign in ulit kapag mayroon ka na.

I-activate ang Kit

Gusto kong i-activate 
ang kit ko.

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>



Nag-a-activate ka ng kit para kay <name>.

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Survey bago ang pagsusuri
Tinutukoy ang mga tanong na ito alinsunod sa mga panuntunan ng 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

Dulot ng SARS-CoV-2 virus ang COVID-19. Ang impeksyon ng virus ay mula sa 

pagiging asymptomatic hanggang sa nakamamatay na karamdaman sa paghinga. 

Nadetekta ang impeksyon sa buong mundo at sa lahat ng 50 estado. Kasama sa mga 

sintomas na kaugnay ng COVID-19 ang ubo, pangangapos ng hininga o hirap sa 

paghinga, lagnat, panginginig, pananakit ng kalamnan, pananakit ng ulo, pananakit 

ng lalamunan o kamakailan lang na pagkawala ng panlasa o pang-amoy.


Puwedeng magpakita ng malubhang karamdaman ang COVID-19 sa mga indibidwal 

sa kahit anong edad at walang anumang dati nang problema sa kalusugan, ngunit 

tumataas ang panganib na malubhang karamdaman mula sa COVID-19 depende sa 

edad, kung saan pinakananganganib ang mas matatandang adult. Maaari ding 

pataasin ng pagkakaroon ng nakatagong medikal na kundisyon ang panganib ng 

isang tao sa malubhang karamdaman mula sa COVID-19. Nakalista sa ibaba ang mga 

kundisyon at iba pang panganib na posibleng kaugnay ng malubhang karamdaman 

at pagkamatay.


Kung mayroon kang anumang sintomas ng COVID-19 at ng alinman sa mga 

sumusunod na kundisyon o panganib, na maaaring maglagay sa iyo sa mas mataas 

na panganib na magkaroon ng malubhang karamdaman mula sa COVID-19, dapat 

kang kumonsulta sa iyong healthcare provider bago gamitin ang pagsusuring ito:


Matagalang sakit sa bato


COPD (chronic obstructive pulmonary disease)


Immunocompromised na kalagayan (mahinang immune system) dahil sa solid organ 

transplant o bone marrow transplant, mga kakulangan sa immune system, HIV, 

paggamit ng mga corticosteroid, o paggamit ng iba pang gamot na 

nakakapagpahina ng immune system


Obesity o labis na katabaan (body mass index [BMI] na 30 o higit pa)


Malulubhang kundisyon ng puso, gaya ng pagpalya ng puso, coronary artery disease 

(sakit sa ugat ng puso), o mga cardiomyopathy


Sickle cell disease


Type 2 diabetes mellitus


Hika (katamtaman hanggang malubha)


Cerebrovascular disease (nakakaapekto sa mga ugat at supply ng dugo sa utak)


Cystic fibrosis


Hypertension o high blood pressure (altapresyon)


Mga kundisyon sa utak, gaya ng dementia (pag-uulyanin)


Sakit sa atay


Pagbubuntis


Pulmonary fibrosis (pagkakaroon ng mga nasira o may lamat na tissue ng baga)


Paninigarilyo


Thalassemia (isang uri ng sakit sa dugo)


Type 1 diabetes mellitus


Anuman ang status ng panganib mo, kung nakakaranas ka ng alinman sa mga 

sumusunod na pang-emergency na babalang senyales ng COVID-19, inirerekomenda 

na agad kang humingi ng pang-emergency na pangangalaga:


Hirap sa paghinga


Hindi nawawalang pananakit o bigat sa dibdib


Kamakailan lang na pagkalito


Kawalan ng kakayahang gumising o manatiling gising


Nagkukulay-asul na mga labi o mukha

Simulan ang Survey



Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

Nag-a-activate ka ng kit para kay <name>.

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Kasalukuyan ka bang nakakaranas 
ng mga sintomas na kaugnay ng 
COVID-19?
Maaaring kasama sa mga sintomas ang lagnat, panginginig, ubo, 

pagbabara ng lalamunan o ilong, pananakit ng lalamunan, hirap sa 

paghinga, pananakit ng ulo, pagkahapo, pagsusuka, pagtatae, o kamakailan 

lang na pagkawala ng panlasa o pang-amoy.

Oo

Hindi

Magpatuloy

Bumalik



Pakitukoy ang lahat ng sintomas na 
kaugnay ng COVID-19 na 
kasalukuyan mong nararanasan.
Piliin ang lahat ng naaangkop. Nakatutulong ito sa mga opisyal na 

maunawaan kung paano nakakaapekto ang COVID-19 sa iyong komunidad.

Lagnat o panginginig

Ubo

Pananakit ng lalamunan

Pangangapos ng hininga o hirap sa paghinga

Pananakit ng ulo

Pananakit ng kalamnan o ng katawan

Labis na pagkapagod

Kamakailan lang na pagkawala ng panlasa o pang-amoy

Pagtatae

Pagduruwal o pagsusuka

Pagbabara ng lalamunan o ilong, o tumutulong sipon

Maselang balat

Nabawasang gana sa pagkain

Magpatuloy

Nakaraan



Nitong nakalipas na 24 

oras

Nitong nakalipas na 

linggo

Higit isang linggo na ang 

nakalipas

Higit dalawang linggo na 

ang nakalipas

Kailan ka nagsimulang makaranas 
ng mga sintomas na kaugnay ng 
COVID-19?

Magpatuloy

Nakar
aan

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>



Buntis ka ba sa kasalukuyan?

Magpatuloy

Nakar
aan

Oo

Hin

di

Hindi ako sigurado.

Hindi ito angkop sa akin.
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ng 

Tulong

<name>



Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

1 Tungkol sa Pagsusuri 2 Impormasyon ng Pasyente 3 Impormasyon ng Barcode

Nag-a-activate ka ng kit para kay <name>.

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Pakisuri ang mahalagang 
impormasyon na ito tungkol sa 
pagpapasuri para sa COVID-19.

Matutukoy ng pagsusuri kung mayroon kang 
SARS-CoV-2 (ang virus na nagdudulot ng 
COVID-19) sa oras lang ng pagsusuri.

Hindi nito sinusuri ang immunity o kung dati kang nagkaroon 

ng virus.

Kung positibo ang iyong mga resulta, agad na 
makipag-ugnayan sa iyong doktor.

Doktor lang ang maaaring magbigay ng dayagnosis. 

Makakapagbigay din sila ng impormasyon sa kung paano 

pangalagaan ang iyong sarili at tulungang maprotektahan ang 

ibang tao mula sa impeksyon.

 Maaaring nakuha mo ang virus pagkatapos ng iyong 

pagpapasuri.
 Maaaring hindi totoong negatibo ang iyong pagsusuri. 

Nangyayari ang mga hindi totoong negatibo dahil hindi 

ganap na tumpak ang mga pagsusuri.

Nangangahulugan ang mga negatibong resulta 
na hindi natukoy ang virus.

Kung nakakaramdam ka pa rin ng mga sintomas, makipag-

ugnayan sa isang doktor at tanungin kung dapat kang 

magpasuring muli dahil:

Hindi nagbibigay ang Color ng payo o pangangalagang medikal. Bumisita 

sa iyong doktor tungkol sa iyong mga resulta. Ibabahagi ang iyong mga 

resulta sa ilang partikular na ahensyang federal, pang-estado, o lokal para 

sa mga layunin sa pampublikong kalusugan kapag iniaatas ng batas.

Kinukumpirma ko na nabasa, naunawaan, at sinasang-ayunan ko ang 

May Kaalamang Pahintulot para sa COVID-19, Mga Tuntunin ng Serbisyo 

para sa COVID-19, Abiso ng mga Kagawian sa Privacy, at Patakaran sa 

Privacy ng Color. Nauunawaan ko na ang pagsang-ayon ko sa bawat isa 

sa mga ito ay nalalapat sa tuwing magpapasuri ako para sa COVID sa 

pamamagitan ng Covid Testing Program na programa ng Sponsor sa 

susunod na anim (6) na buwan, gaya ng ipinaliwanag sa May 

Kaalamang Pahintulot para sa COVID-19, maliban kung makipag-

ugnayan ako sa support@color.com para bawiin ang pahintulot ko para 

sa mga susunod na pagsusuri.

Pinahihintulutan kong maibahagi ang aking impormasyon at mga 

resulta sa aking organisasyon para gumabay sa mga pagpapasya ukol 

sa kalusugan, kaligtasan, at/o pagbalik sa trabaho/paaralan (basahin 

ang buong pagpapahintulot ng HIPAA).  Nauunawaan ko na naaangkop 

ang awtorisasyong ito sa tuwing susuriin ako sa pamamagitan ng 

programang ito.

Magpatuloy

Bumalik

Kung nakararanas ka ng 
malulubhang sintomas

Kung sa pakiramdam mo ay 

nakakaranas ka ng mga malubha o 

lumalalang sintomas, humingi agad ng 

medikal na pangangalaga.

Inirerekomenda ng US Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) 

na agad na humingi ng pag-aasikasong 

medikal ang mga taong may alinman sa 

mga sumusunod na sintomas:


Hirap sa paghinga


Hindi nawawalang pananakit o bigat sa 

dibdib


Kamakailan lang na pagkalito


Hindi kayang manatiling gising o 

gumising pagkatulog


Nagkukulay-asul na mga labi o mukha



Nag-a-activate ka ng kit para kay <name>.

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Kailangan namin ng ilang 
impormasyon para makumpirma 
ang pagrehistrong ito.
Depende sa mga uri ng pagsusuring ginagamit ng iyong programa, 

maaaring gamitin ang impormasyong ito sa paghahanda ng mga resulta. 

Puwede rin itong gamitin para suportahan ang mga opisyal ng lungsod at 

estado na nangangalap ng data para maunawaan kung paano 

nakakaapekto sa mga komunidad ang COVID-19.

Pangalan at petsa ng kapanganakan ng pasyente

Pangalan

Inis

yal 

ng 

Git

nan

g 

Pan

gal

an

Apelyido

Petsa ng kapanganakan:

Address

Lungsod Estado Zip code

Address

Pagkakakilanlan ng kasarian (opsyonal)

Kung gusto mong magdagdag ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan 

ng kasarian ng pasyente, gawin mo iyon. Gagawin namin ang lahat ng 

aming makakaya para matiyak ang kalidad ng karanasan niya.

Pumili ng opsyon...

Kasarian

Hinihingi ng mga regulasyon na kunin namin ang impormasyong ito.

Babae

Lalaki

Non-binary

Lahi o etnisidad

Pumili ng isa o higit pang opsyon. Kinakailangan ng US Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) ang sagot.

American Indian o Alaska Native

Asian

Cambodian

Guamanian

Chinese

Hawaiian

Filipino

Samoan

Indian

Japanese

Korean

Laotian

Vietnamese

Black o African American

Middle Eastern

Northern African

Pacific Islander

Puti

Iba pa

Hindi alam

Impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa magulang/tagapangalaga

Numero ng telepono (mas gusto ang mobile)

Magpatuloy

Bumalik

Bakit ninyo hinihingi ito sa 
akin ngayon?

Gusto naming maging mabilis at madali 

ito hangga’t maaari para 

makapagbigay ka ng sample kapag 

pumunta ka sa collection site. Sa 

pamamagitan ng pagbibigay ng 

impormasyong ito ngayon, makakatipid 

ka sa oras para sa susunod. 


Ite-text ka namin kapag handa na ang 

iyong mga resulta. (Maaaring gamitin 

ang mga rate para sa mensahe at data, 

sumagot ng STOP para mag-opt out. 

Alamin pa sa Mga Tuntunin ng 

Serbisyo.) Kung magbibigay ka ng 

email, mag-i-email din kami sa iyo.


Nakakatulong ang iyong address sa 

mga opisyal ng lungsod at estado na 

maunawaan ang naaabot ng outbreak 

at kung paano kumakalat ang virus. 

Hindi ito gagamitin para sa mga layunin 

sa marketing.

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

1 Tungkol sa Pagsusuri 2 Impormasyon ng Pasyente 3 Impormasyon ng Barcode



Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

1 Tungkol sa Pagsusuri 2 Impormasyon ng Pasyente 3 Impormasyon ng Barcode

Nag-a-activate ka ng kit para kay <name>.

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Ilagay ang impormasyon ng iyong 
barcode.
Hanapin ang barcode (nagsisimula sa titik D) at ang accession number 

(nagsisimula sa titik C) sa iyong collection tube. Ilagay ang mga iyon sa 

ibaba. Nagkakaproblema ka ba? Humingi ng tulong.≠

D-__________

Accession number

Magpatuloy

Bumalik



Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>

1 Tungkol sa Pagsusuri 2 Impormasyon ng Pasyente 3 Impormasyon ng Barcode

Pakilagay ang lahat ng impormasyon sa ngalan niya.

Ilagay ang impormasyon ng iyong 
barcode.

D-__________

Accession number

Magpatuloy

Bumalik

<name>

Tiyaking tugma ang impormasyon sa kung 
ano ang nasa iyong collection tube.

Barcode: D - 12 - 3456 - 7899


Accession number: C - 12345

I-edit ang Impormasyong Ito Kumpirmahin at Magpatuloy



Na-activate mo na ang iyong kit! 
Ngayon, kumuha ng sample.
Kailangang maibalik ang sample sa mismong araw na kinuha mo ito. 

Tiyaking nabasa mo ang lahat ng tagubiling kasama ng kit bago ka 

magsimula. Makikita mo rin ang mga tagubilin online.


Matapos mailagay ang swab sa collection tube, tiyaking mahigpit na 

nakasara ang cap ng collection tube sa pamamagitan ng pagdidiing mabuti 

nito.

Dadalhin mo ang sample, nang naka-

package sa ibinigay na biohazard bag, 

sa iyong nakatalagang test collection 

point. 


Kung may mga tanong ka, makipag-

ugnayan sa iyong COVID-19 test 

collector. 


Tingnan ang mga detalye ng 

programa.

Dashboard
Status ng 

Pagsusuri

Humingi 

ng 

Tulong

<name>



Gumawa ng iyong Color account

Apelyido

Pangalan

Email address

Hindi bababa sa 8 character, kahit isang maliit na titik at malaking titik, at 
isang numero o espesyal na character.

Humingi 
ng 

Tulong



Kumpirmahin ang iyong email 
address.

Kumusta Jane,


Para matiyak na ikaw lang ang may access sa iyong account, 
kumpirmahin ang email address na ito.

Salamat,

Ang Team ng Color

support@color.com

Kumpirmahin ang Email Address



COVID-19 dashboard

Mahahalagang Update

Handa na ang iyong mga resulta ng pagpapasuri para sa COVID-19 na mula <date>.

Mga detalye ng programa

Tungkol dito.


Tingnan ang mga detalye ng programa

Bisitahin ang Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa 

coronavirus (COVID-19).

Pumunta sa CDC

Alamin ang tungkol sa coronavirus.

Handa na ang iyong mga resulta na mula <date>.

Tingnan ang mga Resulta

Status ng Pagsusuri Humingi ng TulongTG

View All Tests
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View Results

Handa na ang iyong mga resulta ng 
pagpapasuri para sa COVID-19.

Nakumpleto namin ang pagsusuri ng sample na kinolekta noong 
<date>. 


Bisitahin ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para 
sa pinakabagong impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19).



Color: Handa na ang mga 
resulta ng pagpapasuri para sa 
COVID-19 na mula <date>. 
https://URL


