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Covid-19 Terminology 

English-Filipino (Tagalog) 

Ingles-Filipino (Tagalog)  

English 

n antibody antibody 
adj asymptomatic walang sintomas 

n basic reproduction number (R0) basic reproduction number  
(ang average na bilang ng mga nahawa ng 
isang taong may sakit sa isang populasyon 
na binubuo lamang ng mga taong maaaring 
tablan ng sakit na ito) 

n basic reproductive number (R0) 

n case fatality rate case fatality rate  
(proporsiyon ng mga namatay sa kabuuang 
bilang ng nagkasakit) 

n community spread pagkalat sa komunidad 
n community transmission pagkahawa sa komunidad 

n contact tracing contact tracing 
paghahanap ng nakasalamuha 

pagtunton ng nakasalamuha 
n contagion pagkahawa 

adj contagious nakakahawa 

n containment pagpigil sa pagkalat 
n coronavirus coronavirus 

n Covid-19 Covid-19 
v disinfect i-disinfect

disimpektahin 

patayin ang mikrobyo 
puksain ang mikrobyo 

n disinfectant disinfectant 

disinpektante 

pamatay (ng) mikrobyo 
pamuksa ng mikrobyo 

adj disinfectant disinfectant 

disinpektante 
nakapapatay ng mikrobyo 

nakapupuksa ng mikrobyo 
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adj disinfected disinfected 

disimpektado 
n droplet droplet 

maliit na patak 
n effective reproduction number (R) effective reproduction number (R) 

(average na bilang ng mga nahawa ng isang 
taong may sakit sa isang populasyon na 
binubuo ng mga taong tinatablan at hindi 
tinatablan ng sakit (halimbawa, dahil sa 
imunidad na dulot ng bakuna)). 

n epicentre epicenter 

episentro 

adj epidemic epidemiko 
n epidemic epidemya 

epidemiko 
n face covering pantakip sa mukha 

proteksiyon sa mukha 

n face mask face mask 
v flatten the curve flatten the curve 

patagin ang kurba  
(gumawa ng mga hakbang upang mapabagal 
ang pagkalat ng sakit sa panahon ng 
epidemya at mapababa ang dami ng mga 
bagong impeksiyon sa mas mahabang 
panahon) 

n flattening the curve flattening the curve 
pagpatag sa kurba  
(paggawa ng mga hakbang upang 
mapabagal ang pagkalat ng sakit sa panahon 
ng epidemya at mapababa ang dami ng mga 
bagong impeksiyon sa mas mahabang 
panahon) 

adj frontline frontliner 

n hand sanitizer (hand) sanitizer 
alkohol 
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n herd immunity herd immunity  
(pagkakaroon ng proteksiyon laban sa isang 
nakakahawang sakit dahil sa naabot na ang 
sapat na dami ng taong immune sa sakit na 
ito para mapigilan ang tuluyan pang 
pagkalat nito) 

n hygiene hygiene 

kalinisan 
pangangalaga sa kalusugan 

n ICU ICU 
adj immune immune 

hindi (na) tinatablan 

hindi (na) nahahawa 
n immunity immunity 

imunidad 
v infect hawahan 

adj infected nahawa 

n infection pagkahawa 
adj infectious nakakahawa 

n intensive care unit intensive care unit 
v lock down i-lockdown 

n lockdown lockdown 
enhanced community quarantine 
(ECQ)  
(mga mahihigpit na tuntunin na 
ipinatutupad ng pamahalaan na ang layon ay 
pigilan ang pagkalat ng Covid-19 sa 
pamamagitan ng paglimita sa paggalaw at 
pakikisalamuha ng mga mamamayan) 

n morbidity rate morbidity rate  
(isang paraan ng pagsukat kung gaano 
kadalas nararanasan ang isang sakit sa isang 
tiyak na populasyon sa loob ng isang tiyak na 
tagal ng panahon) 

n mortality rate mortality rate  
(isang paraan ng pagsukat kung gaano 
kadalas may namamatay sa isang sakit sa 
isang tiyak na populasyon sa loob ng isang 
tiyak na tagal ng panahon) 
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n outbreak outbreak 

mabilis na pagkalat ng sakit 
adj pandemic pandemiko 

n pandemic pandemya 
pandemiko 

n personal protective equipment personal protective equipment 

pansaraling kagamitang pamprotekta 
n physical distancing physical distancing 

pisikal na pagdidistansiya 
n pneumonia pulmonya 

n PPE PPE 

n quarantine quarantine 
v quarantine i-quarantine 

mag-quarantine 
n R (effective reproduction number) R (effective reproduction number) 

(average na bilang ng mga nahawa ng isang 
taong may sakit sa isang populasyon na 
binubuo ng mga taong tinatablan at hindi 
tinatablan ng sakit (halimbawa, dahil sa 
imunidad na dulot ng bakuna)) 

n Re (effective reproduction number) Re (effective reproduction number)   
(average na bilang ng mga nahawa ng isang 
taong may sakit sa isang populasyon na 
binubuo ng mga taong tinatablan at hindi 
tinatablan ng sakit (halimbawa, dahil sa 
imunidad na dulot ng bakuna)) 

n R0 (basic reproduction number) R0 (basic reproduction number)  
(ang average na bilang ng mga nahawa ng 
isang taong may sakit sa isang populasyon 
na binubuo lamang ng mga taong maaaring 
tablan ng sakit na ito) 

adj respiratory panghinga 

v self-isolate mag-self-isolate 
i-isolate ang sarili 

ibukod ang sarili 
adj self-isolated naka-self-isolate 

adj self-isolating nagseself-isolate 

n self-isolation self-isolation 
pagbubukod sa sarilli 
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n self-quarantine self-quarantine 

pag-quarantine sa sarili 
v self-quarantine mag-self-quarantine 

i-quarantine ang sarili 
adj self-quarantined naka-self-quarantine 

n social distancing social distancing 

panlipunang pagdidistansiya 
n stay-at-home order pagpapanatili sa bahay 

n swab swab 
v swab i-swab 

kuhanan ng sample 

n symptom sintomas 
n testing testing 

v vaccinate bakunahan 
n vaccine bakuna 

n ventilator ventilator 
n virus virus 

n WFH WFH 
n work from home work from home 

trabaho sa bahay 

v work from home mag-work from home 
magtrabaho sa bahay 

 


