CalScope – Ang Antibody na Pag-aaral sa
COVID-19 ng California
Mahalaga ang Iyong Partispasyon!

Bakit mahalaga ang CalScope?
Ang CalScope ay isang pag-aaral tungkol sa COVID-19 antibodies, na nabuo ng protina ng katawan bilang tugon
sa virus na nagdudulot ng COVID-19 (sa pamamagitan ng nakaraang impeksyon o pagpapabakuna). Ang
impormasyon tungkol sa antibodies na ito ay makakatulong sa pampublikong pinuno ng kalusugan na unawain
kung paano kumakalat ang COVID-19 na virus sa buong California. Tumutulong din ang CalScope sa California
Department of Public Health (CDPH) upang mas unawaan kung anong mga komunidad ang nanataling mataas
ang panganib sa COVID-19 at paano makakaapekto ang COVID-19 sa California.

Kailangan ng CDPH ang iyong tulong!
Ang iyong pakikilahok ay makakatulong na siguraduhin na ang malaking at malawak na grupo ng mga tagaCalifornian ay kasama sa pag-aaral tungkol sa antibodies. Kung ikaw ay nakatanggap ng imbitasyon, ibig
sabihin ang iyong sambahayan ay napili mula sa mga milyong ibang mga address na kumatawan sa iyong
county. Ang iyong pakikilahok ay makakatulong sa lokal na programa ng kalusugan na makakuha ng mas
mabuting ideya kung paano ang immunity ng populasyon, o mataas na proteksyon laban sa COVID-19 na
virus, ay maaaring maiba sa buong grupo kasama ang mga bata, nagtratrabaho na mga dulto, at
nakakatandang mga adulto na may kasalukuyang medikal na kondisyon. Ang iyong pakikilahok ay
makakatulong din sa CDPH kung paano nagbago ang immunity sa COVID-19 sa California dahil sa Delta at
Omicron variants.
Hindi namin kayang gampanan ito nang wala ka!
Ang mga resulta sa pag-aaral na ito ay makakatulong na:
• Tantyahin kung ilang mga tao sa komunidad
ang may COVID-19 antibodies
(mula sa pagpapabkuna, nakaraang impeksyon
o pareho).
• Tukuyin ang mga lugar o mga komunidad na may mataas
na halaga ng nakaligtaang COVID-19 na impeksyon.
• Tukuyin ang mga grupo na maaring kailangan
ng karagdagang mapagkukunan.

Ang Pakikilahok sa pag-aaral na ito ay libre at kumpidensyal.
Ang mga sambahayan ay maaaring makaipon ng hanggang sa $80 sa gift cards sa
pakikilahok!
Kung ikaw ay nakatanggap ng imbitasyon, bumisita sa , visit www.CalScope.org at
ikick ang “I got an invitation” o tumawag sa 1-833-580-1333 upang magpatalka ngayon!
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