
Editoryal: Liwanag sa dulo ng lagusan 

 

Hindi na kaya ng pamahalaang lungsod ang laban sa COVID-19 virus at ipinapasa na sa bawat 

mamamayan ang paglaban dito. Yan ang pinaka mensahe na ipinabatid sa media sa pagpupulong 

noong Sabado, ika-1 ng Mayo. 

  

Ang matinding mukha ng realidad na ito ay ang inanunsiyo ni Dr. Dean Palanca na papauwiin na 

ang mga nagpositibo sa antigen tests kahit hindi pa tapos ang kinakailangan na 14 na araw na 

quarantine para doon na lamang mag-quarantine sa kani-kanilang mga bahay. Ipinaliwanag ni 

Dr. Palanca na puno na ang mga pasilidad at di na rin kaya na magdagdag pa dahil sa kakulangan 

ng mga tauhang may kasanayang pamahalaan ang mga titira doon na may sakit. 

  

Ang desisyong ito ay maaaring magpalala sa ating sitwasyon sapagkat napakataas ng poryento 

ng mga positibo sa antigen test ang nakukumpirmang positibo sa COVID-19 kapag na RT PCR 

test. 

  

Upang maiwasan ang pagkahawa ng pamilya at komunidad, nilinaw ni Dr. Palanca na ang 

pauuwiin lamang ay mga nagpositibk sa antigen na walang sintomas (asymptomatic) at ang 

bahay ay may kuwarto na may banyo na puwede mag-quarantine. Malinaw na sa puntong ito ay 

hindi pa alam ng mga opisyal ng siyudad ang ilan sa mga suspect cases na tinatawag ang may 

kapasidad para mag-quarantine sa bahay.  

  

Malala ang sitwasyon at inamin naman ito ng pamahalaang lungsod upang maunawaan ng mga 

mamamayan na kailangan ang disiplina ng bawat isa. Wala na halos magawa ang pamahalaang 

lungsod at ang mamamayan ng Puerto Princesa ay kanya-kanyang diskarte sa kaligtasan nila. 

  

Walang masama na humiling o umasa tayo sa liderato nang mas maayos na galaw. Maraming 

paraan para makaiwas sa paglala ang sitwasyon -- maayos at napapanahong pangangalap ng 

datos at pag-analisa dito, pagpaplano gamit ang mga datos, at mas maayos na koordinasyon at 

komunikasyon ng mga may kinalaman sa pamamahal ng pandemya. Oo, hinihingi naming ang 

kahusayan ng burukrasya. Hindi bulokrasya. 

  

Kung ang mga hakbang na sinusunod ng mga awtoridad ay nakalatag ng malinaw, madaling 

makakasuporta ang lahat, kasama ang media na hiniling ng mayor ang tulong na maisapubliko 

ang panawagan. Ngunit maliban sa ilang indibidwal at mga lider, ang lahat ay manghuhula 

lamang kung ang mga resources ay nagagamit ng tama o kung may iba pa bang maaring gawin 

na mas tutugon sa sitwasyon. 

  

Kakatwa na inihalintulad ng pamahalaang panglungsod ang pag-asa nating makaligtas kapag 

may bakuna na sa liwanag sa dulo ng lagusan (light at the end of the tunnel). Kakatwa sapagkat 

ang krisis na ito ay maaaring nagsimula sa pagpapailaw ng lagusan. Isang maling hakbang. Isang 

palpak na desisyon. Umaasa tayo na ang pamamahala ng krisis na ito ay hindi magdudulot ng 

mas malaking krisis. 

 


