
 

  

Mga Katanungan Tungkol sa Zika 
 
Tanong:  Ano ang Zika? 
Sagot:  Ang sakit na Zika ay galing sa birus ng Zika na kumakalat sa mga tao kadalasan sa 
pamamagitan ng kagat ng nahawahang lamok (Aedes aegypti at Aedes albopictus).  Ang sakit na 
ito karaniwan ay katamtamang karamdaman lamang na may mga sintomas na tumatagal ng 
hanggang isang linggo, at karamihan sa mga tao na meron nito ay walang mga sintomas o 
mayroon lamang na mga katamtamang sintomas.  Gayunman, ang impeksiyon na dulot ng birus 
ng Zika sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring maging dahilan ng malalang kapansanan sa 
sanggol na tinatawag na microcephaly (isang depekto sa utak ng sanggol) at iba pang mga 
malalang kapansanan sa utak ng sanggol. 
 
Tanong:  Paano nahahawa ang mga tao sa sakit na Zika? 
Sagot:  Ang sakit na Zika ay kumakalat sa mga tao kadalasan sa pamamagitan ng kagat ng 
nahawahang uri ng lamok na Aedes aegypti at Aedes albopictus.  Ang buntis na babae ay 
maaaring makahawa sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan sa panahon ng pagbubuntis o sa 
oras ng panganganak.  Ang taong may Zika ay maaari ding makahawa sa kanyang mga 
nakakatalik. Aming iminumungkahi sa mga naglakbay o nakatira sa mga lugar na may Zika na 
protektahan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa kagat ng mga lamok at pag-
iingat sa pakikipagtalik upang maiwasan ang pagkahawa ng Zika.’ 
 
Tanong:  Ano ang mga problema sa kalusugan na maaaring makuha sa sakit na Zika? 
Sagot:  Karamihan sa mga tao na nahawahan ng Zika ay walang mga sintomas o mayroon 
lamang na katamtamang sintomas na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang isang 
linggo.  Subalit ang impeksiyon ng Zika sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng 
malalang depekto sa sanggol na tinatawag na microcephaly at iba pang malalang kapansanan sa 
utak ng sanggol.  Sa kasalukuyang pananaliksik iminumungkahi na posibleng may kinalaman ang 
Zika sa Guillian-Barre syndrome (GBS), isang bihira na sakit sa sistemang nerbiyos; gayunman, 
isang maliit na bahagi lamang ng mga tao sa kasalukuyan ang may sakit na Zika ang 
nagkakaroon ng GBS.   
 



 

  

Kapag ang isang tao ay nahawahan ng Zika, malamang na siya ay protektado na sa muling 
pagkakaroon nito.  Walang katibayan na ang dating pagkakaroon ng Zika ay nagbibigay ng 
dagdag panganib ng kapansanan sa utak ng mga sanggol sa mga darating pang pagbubuntis. 
 
Tanong:  Dapat bang maglakbay ang mga buntis na babae sa mga lugar na may Zika? 
Sagot:  Hindi.  Ang mga buntis na babae ay hindi dapat maglakbay sa mga lugar na may 
Zika.  Ang mga naglalakbay sa mga lugar na may Zika ay maaaring mahawa at magkasakit ng 
Zika at ang impeksiyon ng sakit na Zika sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng 
microcephaly sa sanggol at iba pang mga malalang kapansanan sa utak ng sanggol. 
 
Tanong:  Kung ako ay maglalakbay sa lugar na mayroong Zika, dapat ba akong mabahala? 
Sagot:  Ang mga naglalakbay sa mga lugar na may Zika ay maaaring mahawa at magkasakit ng 
Zika, at ang CDC, (Center for Disease Control) ay nagbigay ng mga paunawa sa mga maglalakbay 
sa mga lugar na may Zika.  Maraming mga tao ang magkakaroon ng katamtaman o walang 
sintomas.  Subalit ang Zika ay maaaring magdulot ng microcephaly at iba pang mga malalang 
kapansanan sa utak ng mga sanggol.  Dahil dito, ang mga babaeng buntis ay hindi dapat 
maglakbay sa mga lugar na may Zika at ang mga babaeng gustong mabuntis ay dapat makipag-
usap sa kanilang doktor bago maglakbay o bago maglakbay ang kanilang mga katalik sa seks.   
Mahalaga para sa mga babae na ayaw pang magbuntis ang gumamit ng pinakamabisang paraan 
ng pag-iwas sa pagbubuntis na maaring gamitin. Ang mga maglalakbay sa mga lugar na may 
Zika ay nararapat na gumamit ng mga pamamaraan habang naglalakbay at matapos maglakbay 
upang hindi makagat ng lamok na may dalang Zika at hindi makahawa ng Zika sa pamamagitan 
ng pakikipagtalik. 
 
Tanong:  Ano ang maaaring gawin ng mga tao para maka-iwas sa sakit na Zika? 
Sagot:    Ang pinakamahusay na paraan para maka-iwas sa Zika ay pangalagaan ang sarili at 
inyong pamilya laban sa mga kagat ng lamok: 
Gamitin ang mga insect repellent na nakarehistro sa Environmental Protection Agency (EPA). 
Gumamit ng mga kamiseta at blusa na mahaba ang manggas at gumamit ng mahabang 
pantalon. 
Matulog sa loob ng kulambo kung ang kuwarto ay walang air condition o screen, o kung 
natutulog sa labas. 



 

  

Ang Zika ay maaaring ikalat ng isang taong mayroong Zika sa kanyang mga nakakatalik.  Ang 
paggamit ng mga condom ay maaaring makabawas sa pagkahawa sa Zika.  Mayroong mga 
condom na panglalaki at pangbabae.  Para maging mabisa, dapat gamitin ang condom mula sa 
simula hanggang katapusan ng pakikipagtalik, tuwing nag sa puki, puwet o bibig at kapuwa 
paggamit ng mga laruan na pang seks.  Ang hindi pakikipagtalik ay isang paraan para hindi 
mahawa sa sakit na Zika.  Ang mga mag-asawang nagbubuntis at naglakbay o nakatira sa lugar 
na may Zika ay dapat gumamit ng condom tuwing nakikipagtalik o huwag makipagtalik sa 
panahon ng pagbubuntis. 
 
Tanong:  Ano ang mga sintomas ng Zika? 
Sagot:  Ang pinakakaraniwang sintomas ng Zika ay lagnat, pantal, pananakit ng kasu-kasuan, at 
pamumula ng mga mata.  Ang ibang sintomas ay pananakit ng kalamnan at ulo. Karamihan sa 
mga tao na nahawahan ng Zika ay walang mga sintomas o mayroon lamang na katamtamang 
sintomas na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang isang linggo. 
 
Tanong:  Paano sinusuri ang sakit na Zika? 
Sagot:  Para masuri ang sakit na Zika, itatanong ng inyong doktor kung kayo ay naglakbay 
kamakailan at kung ano ang mga sintomas ang inyong nararamdaman, at kukunan kayo ng dugo 
o ihi para suriin kung kayo ay may Zika o kaparehong sakit. 
 
Tanong:    Puwede bang suriin ang sinumang bumalik mula sa isang lugar na may Zika? 
Sagot:  Ang pagsusuri ng sakit na Zika ay isinasagawa sa mga Center for Disease Control (CDC) at 
sa ilang mga departamento ng kalusugan ng estado at teritoryo.  Makipagkita sa inyong doktor 
kung kayo ay may mga sintomas ng Zika at galing kamakailan sa lugar na may Zika o kamukhang 
mga sakit na dengue at chikungunya. 
 
Tanong:  Ano ang dapat gawin  ng mga babaeng buntis na naglakbay kamakailan sa lugar na 
may Zika? 
Sagot:   Ang mga babaeng buntis na naglakbay kamakailan sa lugar na may Zika ay dapat 
makipag-usap sa kanilang doktor tungkol sa kanilang paglalakbay, kahit walang nararamdamang 
sakit.  Ang mga babaeng buntis ay dapat makipagkita sa kanilang doktor kung mayroon silang 
nararamdamang kahit anong mga sintomas  ng Zika noong naglalakbay o sa loob ng dalawang 
linggo matapos maglakbay.  Lahat ng mga babaeng buntis ay maaaring protektahan ang 



 

  

kanilang sarili sa pamamagitan  ng pag-iwas sa paglalakbay sa lugar na may Zika, pag-iwas sa 
mga kagat ng lamok, at sundin ang mga inirerekumendang pag-iingat sa pakikipagtalik para 
maiwasan ang sakit na Zika. 
 
Tanong:  Hindi ako buntis, pero magkakaroon ba ng panganib ang aking pagbubuntis kung 
ako ay nagkaroon ng sakit na Zika? 
Sagot:  Sa kasalukuyan, walang ebidensiya na ang isang babae na gumaling sa sakit na Zika (ang 
birus ay wala na sa katawan) ay magkakaroon ng komplikasyon sa pagbubuntis dahil sa 
pagkakaroon niya ng Zika.  Ayon sa mga impormasyon tungkol sa mga impeksiyon katulad ng 
Zika, kapag ang isang tao ay nagkaroon na ng Zika at gumaling, maaaring hindi na siya 
magkakasakit ng Zika ulit. 
 
Kung iniisip ninyong magkaroon ng anak at ikaw at iyong asawa o nobyo ay nakatira o 
naglakbay sa isang lugar na may Zika, kausapin  ang inyong doktor o ibang tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan. Ang mga kalalakihang naglakbay sa isang lugar na may Zika o 
nagkasakit ng Zika ay dapat maghintay ng 6 na buwan matapos maglakbay  (o 6 na buwan 
matapos magsimula ng mga sintomas ng Zika kung sila ay magkasakit) bago magbuntis.   Ang 
mga kababaihan ay dapat maghintay ng 8 linggo matapos maglakbay (o 8 na linggo matapos 
mag-umpisa ang mga sintomas kung sila ay magkasakit) bago magbuntis.  
 
Tanong:  Ako ay nagpunta sa isang lugar na may Zika kamakailan.  Gaano katagal dapat 
maghintay matapos bumalik bago ako magbuntis? 
Sagot:   Ang mga kalalakihan na naglakbay sa isang lugar na may Zika ay dapat na maghintay ng 
6 na buwan matapos maglakbay (o 6 na buwan matapos mag umpisa ang mga sintomas ng Zika 
kung sila ay magkasakit) bago magbuntis ang asawa o nobya.  Ang mga kababaihan ay dapat 
maghintay ng 8 na linggo matapos maglakbay (o 8 na linggo matapos mag umpisa ang mga 
sintomas ng Zika kung sila ay magkasakit) bago magbuntis.  Mas matagal ang panahon na 
ipaghihintay para sa mga kalalakihan dahil ang Zika ay nananatili sa kanilang semen ng mas 
matagal. 
 
 
 



 

  

Tanong:  Aling insect repellent ang pinakamahusay na gamitin laban sa impeksiyon na dulot 
ng mga kagat ng lamok? 
Sagot: Para maiwasan ang Zika at ibang  mga sakit  na kumakalat sa pamamagitan  ng mga 
lamok, gumamit ng nakarehistrong insect repellent ng EPA sa balat.  Dapat kasama sa insect 
repellent ang  mga sumusunod na sangkap: DEET, picardin, IR3535, langis ng lemon eucalyptus, 
para-menthane-diol o 2 undecanone.  Ang mas mataas na porsiyento ng aktibong sangkap ay 
nagbibigay ng mas mabisa at mas mahabang proteksiyon.  Laging sundin ang mga nakasulat na 
tagubilin kapag ginagamit ang insect repellent. 
 
Tanong:  Paano dapat gamitin ang pang-iwas ng insekto sa mga bata para maiwasan ang mga 
kagat ng lamok at mga birus na kinakalat ng ilang mga lamok?  
Sagot:  Hindi dapat gamitin ang insect repellent sa mga sanggol na mas bata pa sa 2 
buwan.  Huwag gumamit ng mga produkto na may langis ng lemon eucalyptus o para-methane-
diol sa mga bata na wala pang 3 taong gulang. Huwag gumamit ng insect repellent sa mga 
kamay, mata, bibig at may sugat o naiiritang balat ng bata.  Ang mga adulto ay dapat na i-spray 
ang insect repellent sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay ipunas sa mukha ng bata.  Ang 
kulambo ay maaaring gamitin para takpan ang mga sanggol na mas bata sa 2 buwan kapag 
nakasakay sa sasakyang pang bata, o kama ng sanggol para mapangalagaan laban sa mga kagat 
ng lamok. 
 
Tanong:  Ligtas ba para sa mga sanggol o mga bata ang paglalakbay  sa isang lugar na may 
Zika? 
Sagot:  Ang patnubay sa paglalakbay ng CDC para sa mga lugar na may Zika ay para sa mga 
sanggol at mga bata, at pati na rin sa mga adulto.  Ipinapayo ng CDC na ang mga taong gustong 
maglakbay sa mga lugar na may Zika na pangalagaan ang kanilang mga sarili laban sa mga kagat 
ng mga lamok habang naglalakbay at para sa tatlong linggo matapos bumalik mula sa 
paglalakbay.  Para sa ligtas at mabisang paraan sa pangagalaga ng inyong anak laban sa mga 
kagat ng lamok, bumisita sa pahina ng CDC tungkol sa pangangalaga laban sa Zika.  Karamihan 
ng mga batang may Zika ay walang mga sintomas o may kaunting sakit katulad ng mga adulto 
na may sakit na Zika. 
 
 
 



 

  

Tanong:  Ano ang dapat kong gawin kung ako o miyembro ng pamilya ay may sakit na Zika? 
Sagot:  Karamihan sa mga tao na nahawahan ng Zika ay walang mga sintomas o mayroon 
lamang na katamtamang sintomas na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang isang 
linggo.   Kung kayo ay may mga sintomas ng Zika (lagnat, pantal, pananakit na kasu-kasuan o 
pamumula ng mga mata) at nakatira kayo o naglakbay kamakailan sa isang lugar na may Zika, 
dapat kayong makipagkita sa inyong doktor o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan 
at sabihin sa kanila ang inyong mga sintomas at mga paglalakbay kamakailan.  Walang tiyak na 
gamot para sa Zika, ngunit maaari ninyong gamutin ang mga sintomas nito.  Kung kayo ay 
nasurian na may Zika, pangalagaan ang mga tao sa inyong paligid upang hindi makagat ng 
lamok, at mahawaan ng Zika sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Dahil ang Zika ay kadalasang 
nakikita sa dugo sa loob ng unang linggo ng pagkakasakit at maaaring makahawa ng ibang tao 
sa pamamagitan ng mga kagat ng lamok, tulungang huwag mahawa ang iba sa pamamagitan ng 
mahigpit na pagsunod sa mga pamamaraan upang maiwasan ang mga kagat ng mga lamok sa 
unang linggo ng pagkakasakit. 
 
Tanong:  Dapat ba tayong mabahala sa sakit na Zika  sa Amerika? 
Sagot:  Ang Zika ay kinakalat ng mga lamok sa mga lugar sa Miami-Dade County, Florida at 
Brownsville, Texas.  Ang mga babaeng buntis at kanilang mga katalik na nababahala sa 
posibilidad na pagkahawa sa Zika ay maaring isaalang-alang na ipagpaliban muna ang mga hindi 
kinakailangang paglalakbay sa lahat ng parte ng Miami-Dade County at Brownsville. 
Maraming mga lugar sa Amerika ay may mga uri ng lamok na maaaring mahawahan at magkalat 
ng Zika.  Ang bawat tao ay maaaring pangalagaan ang kanilang sarili laban sa mga kagat ng 
lamok sa pamamagitan ng paggamit ng mga kamiseta at blusa na mahaba ang manggas at 
mahabang pantalon, pamamalagi sa mga lugar na may air condition at mga bintana at pinto na 
may screen, paggamit ng permethrin  sa kanilang mga damit at gamit, at paggamit ng mga 
insect repellent na nakarehistro sa EPA na mayroong isa sa mga sumusunod na mga 
sangkap:  DEET, picaridin, IR3535, langis ng lemon eucalyptus, para-menthane-diol o 2 
undecanone. 
 
Pahinang huling binago: ika-16 ng Oktubre 2016 
Isinalin mula sa CDC English webpage, https://www.cdc.gov/zika/about/questions.html 
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