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Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagdududa ng
komunidad sa mga ginagawang responde ng
gobyerno laban sa pandemiya. Hindi ito ang unang
pagkakataon. Mula nitong Setyembre, may mga
usap-usapan na rin tungkol sa kawalan ng tiwala sa
mga inisyatibo ng gobyerno.

Ang ilan ay konektado sa mga kontrobersya at
alegasyon ng korapsyon pati na rin kung totoo nga ba
ang testing para sa COVID-19. Ang mga isyung ito ay
nagpapakita na nawawalan nang tiwala ang mga tao
sa kredibilidad ng mga ipinapatupad na programa ng
gobyerno kontra COVID-19. Nagdudulot din ito ng
pangamba o pagkabalisa dahil sa tingin ng mga tao
ay hindi patas ang mga patakaran na ipinatutupad.

Ang pagdistansya ng isang metro sa loob ng mga
pampubliko at pribadong sasakyan ay mahalaga para
maiwasan ang pagkalat ng virus. Ang mga jeepney,
multi-cabs, tri-cabs, at tricycles ay hindi pa rin
pinapayagang magsakay ng higit sa kalahati ng
kapasidad nito kahit pa General Community
Quarantine na. Para sa tricycle, ang drayber at isang
pasahero lamang ang pinapayagan.

At ang Libreng Sakay e-trike (tri-cab) ay sakop rin ng
panuntunan na ito. Kung gaano kalaki ang kapasidad
nito, mas lalong may espasyo para maiwasan ang
anumang pisikal na kontak. Hindi intensyon ng
patakarang ito na pagkaitan ng kita ang mga drayber.
Ito ay para protektahan sila sa pagkahawa ng virus. 

Ang Libreng Sakay na nagsimula nitong ika-5 ng
Oktubre sa Lanao del Sur ay hindi para pagkakitaan
ng gobyerno pero para tulungan ang mga medical
frontliners at mga taong kailangang lumalabas para
sa kanilang pang araw-araw na trabaho.

Maliban sa social distancing sa mga pampublikong
sasakyan at kung kailangang lumabas ng bahay,
sundin ang “Seven Commandments” na
nirekomenda ng mga medical experts:

1. Magsuot ng face mask at face shield 
2. Bawal ang pagsasalita, pakikipag-usap o pagsagot
ng telepono
3. Bawal kumain sa loob ng sasakyan
4. Kailangang may sapat na ventilation
5. Kailangang may frequent disinfection
6. Bawal magsakay ng symptomatic passenger 
7. Kinakailangang sumunod sa appropriate physical
distancing

Ang kumentong ito ay konektado pa rin sa
takot ng mga tao at kawalang tiwala sa mga
aksyon ng gobyerno laban sa COVID-19.
Habang inilalatag ang mga programang ito,
marami ang mag-uusisa kung ito nga ba ay
epektibong naipatutupad. Ang mga contact
tracers ay may mahalagang papel sa
pagsubaybay at pag kontrol sa pagkalat ng
COVID-19. Isang contact tracer sa bawat
800 na tao sa komunidad ang
rekomendasyon ng World Health
Organization.

Ang trabahong ito ay naging popular sa
marami dahil na rin sa kasalukuyang hirap
ng buhay. Dahil ito ay personal sa kanila,
ang mga alegasyon tulad nito ay maaaring
maging sanhi ng lalong pagdududa at
pagkagalit ng mga tao sa mga proseso at
patakaran ng gobyerno upang labanan ang
COVID-19 Ito rin ay dumaragdag sa
suspisyon na ang rason ng COVID-19 ay
hindi kalusugan at bagkus ay usaping pera
lamang. Ito ay patuloy na nagiging usap-
usapan na siyang na-obserbahan namin sa
mga nakaraan na ulat.

Ang BARMM ay binigyan ng 1,480 na
posisyon para mag-hire ng contact tracers.
Ayon sa Ministry of Health, may isang
contact tracer sa bawat 6,721 na
populasyon ang BARMM sa kasalukuyan.
Ang hiring process at iba pang panuntunan
ay dapat ipatupad ng may transparency.
Nirerekomenda namin na sa bawat ahensya
na magbigay ng sapat na impormasyon at
mga taong maaaring kontakin ng publiko
kung sakaling sila ay may mga katanungan.

“Bakit sa Libreng Sakay e-trike ng gobyerno ay
pwedeng siksikan habang sa pedicab o tricycle
ay dalawa lang ang puwede? Exempted ba sa
virus ang e-trikes? (Babae, 26-35 edad)
 

Rumor Risk Level: Medium
Platform: Facebook         Reactions: 495
Comments: 221               Shares: 1.4K

Anong sinasabi nila?
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Sa linggong ito, tatlong usap-usapan tungkol sa
COVID-19 ang aming nakuha mula sa social media
monitoring platforms. Una, nagtataka ang mga tao

kung totoo nga bang napapatupad ang social
distancing sa mga pampublikong transportasyon sa

Marawi City. Pangalawa, may sabi-sabi rin na sa
Cotabato City, mas higit na kailangan ang bullet proof

vests kaysa sa face shields. Panghuli, meron ding
alegasyon na kung wala kang koneksyon sa gobyerno,
hindi ka papasa bilang contact tracers. Sa edisyon na

ito, nagbigay kami ng mga mungkahi at suhestyon
para malabanan ang pagkalat ng haka-hakang ito.
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May anomalya sa pagkuha
ng mga Contact Tracers
“Kung sino lang ang may koneksyon sa local
officials ang natatanggap na contact tracers.
Hindi patas. Nalaman ko na utos raw ito ng
mayor. Bakit 'yung mga walang koneksyon ay
madali lang na matanggal sa listahan ng mga
kadidato kahit dumaan naman sa tamang
proseso?

Rumor Risk Level: Medium
Platform: Facebook 
Reactions: 655       
Comments: 47        Shares: 1K

Salig Bangsamoro
(Trust Bangsamoro) Ang Salig

Bangsamoro ay ulat  sa mga kumakalat
na mga haka-haka at maling

impormasyon patungkol sa COVID-19 sa
Mindanao partikular sa BARMM. Ito ay
hatid sainyo ng Rooted in Trust project

ng Internews sa tulong ng USAID.
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Walang social distancing
sa “Libreng Sakay” ng
gobyerno

Anong sinasabi nila?

https://dilg.gov.ph/PDF_File/issuances/memo_circulars/dilg-memocircular-2020101_809c206abc.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1TlKm_0pkTxjIErXAUpHqVoI8Nv_6t-kl
https://web.facebook.com/MILGBangsamoro/posts/669943296961608


The Ministry of Interior and Local
Government

(064) 552 8644
(064) 421 2178

mlg@bangsamoro.gov.ph

Kung ikaw ay may tanong o
reklamo sa contract tracing
application, sumangguni sa:

www.internews.org covid-19@internews.org facebook.com/Internews.HJN    

Philippine National Police Hotlines:

Regional Headquarters: 09053524920
Maguindanao: 09177034075
Lanao del Sur: 09177909115

Basilan: 09976643779
Sulu: 09457236318

Tawi Tawi: 09177048927

Ipaalam sa kinauukulan ang
mga kahina-hinalang aktibidad:

BANGSAMORO EMERGENCY
HOTLINE NUMBERS
Globe: 09663018777 
Smart: 09363395221

AMAI PAKPAK MEDICAL CENTER-
COVID HOTLINES

Smart: 09991909488
Globe: 09955632722

O kaya’y makipag-ugnayan sa
mga sumusunod na numero:

Ang coronavirus at patuloy na karahasan ay dalawa lamang sa mga
isyung ikinakaharap sa Mindanao. Sa mahabang panahon, ang mga
komunidad sa Mindanao ay patuloy na humaharap sa armed conflict o
gyera na lubusang nakakaapekto sa lagay ng peace and order sa
rehiyon. Ang mga pagbantang ito ay hindi tumigil, maski na mayroon
pang COVID-19. Sa kabila nito, nakapagtala ng mas mababang bilang
ng krimen (pagpatay, physical injury, atbp.) sa nakaraang mga buwan
na maaaring bunga ng pagpapatupad ng mas mahigpit na quarantine
measures.

Mula sa 738 na kabuuang bilang ng krimen noong Enero-Marso,
bumaba ito sa 624 noong Abril-Hunyo, at higit pang bumaba sa 619
nito lamang Hulyo-Setyembre. Bagama’t mayroong pagbabang naitala,
ang mga krimen ay laganap pa rin sa mga komunidad kahit pa may
banta ng COVID-19. Noong nakaraang Agosto, siyam na magsasaka
ang pinatay ng mga di pa nakikilalang suspek sa Barangay Aringay,
Kabacan, North Cotabato. Isang store supervisor din ang binaril at
pinatay sa tapat ng kanyang pinagtatrabahuhan sa Sinsuat Avenue,
Cotabato City. Upang tugunan ang mga ito, nagpadala ng 300
personnel ang Bangsamoro Regional Police sa Cotabato City para mas
lalong pag-igtingin ang kampanya kontra krimen. Ngunit ating
pagkatandaan na ang mga hakbang upang masugpo ang COVID-19 ay
hindi naglalayong mapalitan o matabunan ang mga isyu patungkol sa
peace and order ng Cotabato City. 

Ang mga komunidad ay may mahalagang tungkulin sa pagsugpo ng
COVID-19 at sa pagpapanatili ng peace and order sa kanilang lugar.
Sa simpleng pagsusuot ng face shield at face mask, at pagpapanitili ng
isang metrong distansya sa ibang tao, ay makakatulong na tayo sa
pag-kontrol ng pagkalat ng COVID-19 (aabot sa hanggang 99% na
garantiya sa pagbaba ng risk na mahawa sa sakit).

BAKIT ITO MAHALAGA?

We welcome your feedback, questions, and suggestions to help local
media produce reliable and accurate reporting on COVID-19.
Please contact: Kia Obang,  Data Analyst ( kobang@internews.org)  or
Paola Mikaela Alpay,  Information Manager  (palpay@internews.org )

SALIG BANGSAMOROSALIG BANGSAMOROSALIG BANGSAMORO COMMUNITY BULLETINCOMMUNITY BULLETIN
NOVEMBER 12,  2020NOVEMBER 12,  2020

PERSONAL NA RESPONSIBILIDAD DIN NATIN ANG
ATING KALUSUGAN AT KAPAKANAN.  PROTEKTAHAN

ANG SARILI MULA SA COVID-19.

Bullet proof vests,
hindi face shield
“Mas maraming tao pa ang namamatay
sa karahasan kaysa sa COVID-19 sa
Cotabato. Ang kailangan ng ay bullet
proof vest, hindi face shield upang
maprotektahan ang kanilang sarili.”
(Lalaki, 19-25 years old)

Rumor Risk Level: Medium
Platform: Facebook   Reactions: 256       
Comments: 42          Shares: 666

Para sa karagdagang impormasyon sa COVID-19: Bisitahin ang official DOH website sa www.doh.gov.ph/2019-nCoV

Anong sinasabi nila?

http://www.internews.orgwww.internews.org/
https://internews.org/reporting-covid-19-resources-and-expertise
http://facebook.com/Internews.HJN
http://facebook.com/Internews.HJN
https://proarmm.pnp.gov.ph/index.php/crime-statistics
https://www.manilatimes.net/2020/09/07/opinion/columnists/justice-for-kabacan-9-and-other-victims-of-violent-crime/765537/
https://www.facebook.com/BNFMCotabato/posts/3743480279016747
https://www.ndbcnews.com.ph/news/300-more-cops-deployed-cotabato-city-security-missions
http://www.doh.gov.ph/2019-nCoV

