
Pag-usapan ang Kaligtasan: 
Pagtugon sa mga Emosyon ng Bisita tungkol sa Pagbabakuna

Bago isagawa ang huddle, i-print at magbahagi ng ilang mga kopya ng pahina 2 at 3 ng dokumentong ito sa staff.

Sa panahon ng huddle, basahin sa staff ang scenario. Pagkatapos, gamit ang handout bilang patnubay,  
pag-usapan kung paano maaaring tumugon ang care staff kung sila’y nasa posisyon ni Jasmine. 

Pagkatapos ng huddle na ito, dapat magagawa ng staff ang sumusunod:
Unawain kung bakit maaaring makaranas ng iba’t-ibang mga emosyon ang mga bisita kapag hindi sila 
pinapayagang bumisita. Makasagot nang angkop kapag hinarap sila ng mga bisitang nakakaranas ng mga 
matinding emosyon.

Scenario
Kadarating lamang ni Julia, ang anak ni Mrs. M, upang bumisita.  Si Julia ay hindi 
nabakunahan, pero regular niyang binibisita ang kanyang ina sa mga nakaraang ilang 
buwan at tumutulong siya sa pagpapakain at pangangalaga sa kanyang ina. Siya’y 
sumusunod sa mga patakaran sa pag-iwas ng impeksyon, at nagsusuot siya ng mask 
kapag siya’y bumibisita.

Pagdating ni Julia sa care home, sinabi sa kanya ni Jasmine, ang greeter, na hindi niya 
mabibisita ang kanyang ina sa araw na ito dahil kailangan na ngayon magpakita ang 
mga bisita ng kanilang proof of vaccination. Tinanong ni Julia kung maaari pa rin 
siya magsuot ng mask tulad ng dati, o kumuha ng rapid test upang makapasok siya 
sa home. Sinabi ni Jasmine kay Julia na “hindi na ito ngayon posible”. Nagsimulang 
sigawan ni Julia si Jasmine. “Pinigilan ninyo akong bisitahin siya noong buong 
nakaraang taon, at pagkatapos ngayon hino-hostage niyo siya para puwersahin akong 
kunin ang vaccine na ayaw ko! Mayroon akong karapatang bisitahin ang aking ina – 
hindi niyo siya maaaring ilayo sa kanyang pamilya!”

Mga Tagubilin
•

•

•

Ano kaya ang nagdudulot ng emosyonal na reaksyon ni Julia?

Paano ka sasagot kung ikaw si Jasmine?

Anong mga istratehiya ang magagamit mo upang pabutihin ang sitwasyon?

Anong mga patakaran ang nasa lugar upang magkaroon ng magalang na komunikasyon? Kung sumamâ ang 
sitwasyon, ano ang iyong mga karapatan?

Mga Katanungang Magbibigay-Patnubay

•
•
•
•

Bigyang-diin ang kahalagahan ng aktibong pakikinig at paggamit ng validation upang madama ng bisita na siya’y 
nauunawaan.

Isiping hilingin ang grupo na ibahagi ang kanilang mga naging karanasan sa pag-handle ng mga pakikipag-usap 
sa bisita at sa mga istratehiyang ginagamit nila.

Mga Paunawa para sa Pinuno ng Huddle

•

•

Safety Huddle: Responding to Visitor Emotions about Vaccination (Tagalog)



Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, ang iba’t-ibang mga restriksyon upang protektahan ang residents ng long-
term care ay nakabawas sa panahon na maaaring gugulin ng kanilang pamilya, mga kaibigan, at mga minamahal sa 
buhay sa kanila. Kamakailan lamang ay inanunsyo ng public health officials ang karagdagang requirement na mula 
Oktubre 12, 2021, dapat na magpakita ang lahat ng mga bisita ng proof of vaccination upang makapasok sa care 
homes.

Para sa iilang mga bisitang hindi nabakunahan, ito’y magbibigay ng karagdagang restriksyon sa kanilang kakayahang 
gumugol ng panahon sa mga táong nakatira sa long-term care. Ito’y maaaring magdulot ng maraming iba’t-ibang 
mga emosyon tulad ng kalungkutan, galit, anxiety, kabiguan, karamdaman ng pagkakasala, at kawalan ng kakayahan. 
Mahalaga ang magkaroon ng kakayahang tumugon sa mga emosyon sa mabisang paraan. Kapag ang mga emosyon 
ay hindi pinansin o hindi kinilala nang sapat, maaaring parang wala silang kahalagahan. Ngunit kung ang mga 
emosyon ay kinilala, maaaring mabawasan ang kanilang lakas.

Kung ikaw ay isang care worker at ang isang bisita ay nakakaranas ng malalakas na emosyon kapag kinakausap ka 
niya, subukan ang mga istratehiyang ito upang tulungan ka sa pakikipag-usap sa kanya.

Kilalanin o i-validate ang emosyon. Kapag binanggit kung ano ang emosyon at kapag ginawa itong normal, 
mas malamang na mararamdaman ng tao na siya’y pinakikinggan at nauunawaan. 

Aktibong makinig. Pakinggan nang husto ang sinasabi upang ito’y maunawaan at hindi lamang sagutin.

Maglaan ng panahon para dito. Huwag madaliin ang pag-uusap, kahit na ikaw ay busy. Kapag minadali mo 
ang isang tao, maaaring isipin niya na wala kang pakialam sa kanya.

Isipin ang iyong body language o kilos. Mintinahin ang eye contact, magaang pagtindig, at interesadong 
expression upang ikomunika sa kanya na ikaw ay may pagmamalasakit at binibigyan mo siya ng atensyon. 

Magkaroon ng empatiya. Isipin kung ano ang mararamdaman mo kung ikaw ang nasa kalagayan niya.

•

•

•

•

•
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Mayroon akong karapatang bisitahin 
ang aking lolo. Hindi mo siya maaaring 
ilayo sa kanyang pamilya!

Hindi ba ako puwedeng magsuot na 
lamang ng mask o kaya mag-rapid test 
tulad ng ginawa ko dati?

Mula pa nang nagsimula ang COVID 
na ito, ang aking kawawang ama ay 
nakakulong na lamang dito at para 
siyang nasa bilangguan. At ngayon ay 
sinisisi niya ako dahil hindi ko raw siya 
binibisita!

Malapit na akong magpabakuna. 
Hindi ko ba puwedeng makita ang 
aking ama ngayon?

Wala akong tiwala sa vaccine / ayaw 
kong magpabakuna. Makikita ko ba 
muli ang aking ina?

Napakahina ninyong lahat!

Gusto kong kausapin ang iyong boss.

Ano ang Sinasabi Niya Ano ang Masasabi Mo

Pasensiya na po na hindi kayo makakabisita ngayon. Kailangan 
naming sundin ang mga bagong patakaran mula sa public 
health. Nasa lugar ang mga ito upang masigurado na ligtas ang 
iyong lolo at ang aming ibang residents.

Alam ko po na nakaka-frustrate ang mga pagbabago sa rules. 
Sa ngayon, ang pinaka-reliable na paraan upang panatilihing 
ligtas ang lahat sa long-term care home mula sa COVID-19 ay 
ang siguraduhin na ang lahat ay nabakunahan. 

Naiintindihan ko po kung bakit frustrated kayo. Naging 
napakahirap po ang visitation restrictions para sa lahat. 
Napakahalaga pong siguraduhin na ang mga bisita ay 
nabakunahan, nang maiwasan namin ang anumang 
karagdagang outbreaks at masigurado namin na makikita 
ninyo ang inyong ama sa darating na winter.

Pasensiya na po - alam ko pong mahal po ninyo ang inyong 
ama at gusto niyo siya makita sa lalong madaling panahon. 
Mabibisita niyo po siya oras na kayo’y protektado laban sa 
COVID-19.

Napakahirap po ng sitwasyon ngayon. Alam kong nagiging 
anxious kayo dahil dito. Hindi ko alam kung ano ang 
mangyayari sa darating na panahon.

Alam ko po kung bakit masamâ ang loob ninyo sa sitwasyon. 
Gagawin ko po ang lahat ng magagawa ko upang tulungan 
kayo. Ano po ba ang magagawa ko upang tulungan kayo?

Opo, sorry po, nakaka-frustrate nga po. Papupuntahin ko po 
ang aking supervisor dito oras na maaari. Marami po sila kasing 
ginagawa ngayon nang sabay-sabay.

www.safecarebc.ca/vaccination 
www.caregiver.org/resource/grief-and-loss/ 
www.vitaltalk.org/wp-content/uploads/VitalTalk_COVID_English.pdf 
bcpsqc.ca/wp-content/uploads/2018/05/ConversationsMatterFINAL.pdf 
albertahealthservices.ca/assets/info/pf/pe/if-pf-pe-patient-family-centred-care-resource-kit.pdf 
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