
Sa loob ng quarantine facility, mga hinaing ng isang nurse 

 

By Palawan News  

 

Nurse si Cayen Cervancia Cabiguen sa isa sa mga quarantine facilities ng syudad. Araw-araw inaabot ng 

18 oras kung sya ay mag duty. Sa isang hotel na ginawang quarantine facility ng syudad, apat lamang 

silang nurse na nag aalaga ng mahigit sa 100 pasyente. 

 

Ang pasilidad na ito ay dapat na pang quarantine lamang, subalit dahil sa pagdami ng mga positibong 

kaso, napuno na ang mga ospital at napilitan silang mag-alaga dito ng mahigit 20 pasyente na positibo sa 

Covid. 

 

“May total of 111 patients kami dito now, at mahigit 20 out of that 111 ay RT-PCR positive at mayroon 

pang ilang naghihintay ng results. Ilan ang toxic at bantayin na pasyente, marami, at isa dun ang isang 

lola na ang oxygen level ay bumababa ng hanggang 65-70%, pero hindi magawang mailipat dahil sa 

punuan ang mga isolation rooms [sa] hospital,” aniya sa isang panayam ng Palawan News, matapos syang 

maglabas ng isang post sa Facebook ukol sa kanyang sitwasyon. 

 

Sa kwento ni Cayan, lumabas ang matinding sitwasyon na kinakaharap nila sa Incident Management 

Team ng syudad sa kabila ng pagdami ng mga kaso ng COVID-19. Nag-umpisa ito noong Marso kung 

saan umabot na ang bilang ng mga aktibong kaso mula halos tatlong na lamang at ngayon ay mahigit 

nang 600. Sa konteksto ng kakayanan ng mga pasilidad ng syudad, ito ay nakababahalang numero. 

 

Desperado ang syudad sa paghahanap ng mga dagdag na frontliners, lalo na ng mga doktor. 

 

“We are already offering as high as P39,000 per month sa mga nurses and lower ng kaunti sa mga under 

board pa na nursing assistants. We are ready to hire pero kaunti talaga ang applicants,” ani city 

administrator Arnel Pedrosa sa panayam ng Palawan News. 

 

Hirap ang mga frontliners 

 

Itinuon na lamang ni Cayen ang kanyang sinasaloob sa isang post sa kanyang Facebook account, kung 

saan inilahad nya ang kanilang kalagayan. Kasama sa mga nabanggit nya ang umano ay dadalawang 

doktor at 45 nurses lamang ang nakatutok sa mahigit isang libong pasyente na araw araw ay 

nadadagdagan. 

 

“Ang IMT ay mayroon na lamang dalawang doctors who are managing all the 1,000 plus cases of both 

RT-PCR positive and antigen reactive,” aniya. 

 

“We are only 45 contractual nurses and handful of nurse assistants. Imagine how tiresome it is for just 

less than 70 people managing Covid inside the facility. Sobra pa sa exhausted ang lahat ng medical 

frontliners ng IMT kung alam n'yo lang,” dagdag pa nya. 

 

Idiniin nya na ang kanilang quarantine facility na isang hotel ay nagmimistula nang ospital. 

 

“Nasa quarantine facility kami oo, pero hindi na ganun ang set-up. Para na rin kaming hospital, dahil sa 

mga pasyenteng biglang bumabagsak ang oxygen level,” aniya. 

 

 

Trabaho pa rin kahit naka quarantine na 

 



Tinamaan na ng COVID-19 si Nurse Cayen, dahil sa kanyang pakikihalubilo sa mga pasyente. Subalit 

kahit nasa isolation facility na sya, napipilitan pa rin syang mag-trabaho dahil na rin sa kakulangan nila ng 

tao. 

 

“One month ago, April 8, I tested reactive sa antigen test. I was housed in one of the eight active 

quarantine facilities managed by IMT. I was on quarantine but I never stopped working. Every day, I was 

on my phone answering queries. 

It was a work from quarantine set-up and I’m not the only contractual nurse who was on the same page, 

lahat kaming mga nag-positive and those who were also quarantined were doing the same,” dagdag pa 

nya. 

 

Hindi lamang siya aniya ang tinamaan ng COVID, kundi pati na rin ang dalawa pa nyang kasamahan. 

 

Hindi maintindihan ni Nurse Cayen kung bakit ipipilit ng lungsod na magdagdag pa ng quarantine facility 

ganung kulang na nga sila ng tao mangangasiwa nito. 

 

“Sobra pa sa exhausted ang lahat ng medical frontliners ng IMT kung alam ninyo lang. How can we be as 

efficient as we want to be kung kami mismo ay may mga sakit na at pagod na pagod na?” she said. 

 

Hanap ng solusyon 

 

Dahil na rin sa kakulangan ng mga pasilidad na magagamit sa isolation, naisip na minsan ng IMT na 

payagang makauwi ang mga asymptomatic na pasyente sa kanilang bahay na lang mag quarantine. 

Binawi din naman ng sydad ang polisiyang ito, dahil na rin sa pangambang lalo itong magpapalala ng 

sitwasyon. 

 

Sa city council, dalawang mungkahi ang pinag-uusapan. Isa ay tungkol sa planong pagtatayo ng ospital at 

ang isa naman ay tungkol sa incentives na dapat mapunta sa mga health frontliners. 

“May planong magbukas ng mga schools para gawing facilities sino ang mag-mamanage? Sino ang mag 

duduty!? Ang dali daling sabihin yan on your end, tinanong nyo po ba kami kung kaya pa?! Maganda ang 

plano pero papaano? Again, baka po gusto nyong tingnan ang tunay naming kalagayan,” she said. 

 

City IMT response 

 

Minarapat ng Palawan News na kunin ang paliwanag ni Dr. Palanca, head of the city IMT, sa mga issues 

na inilahad ni nurse Cayen. Sinabi ni Dr. Palanca na nagulat din sila sa biglang pagdami ng mga 

positibong kaso noong Abril, at sa harap nito ay ang kakulangan nila ng personnel. 

 

Ayon din kay Dr. Eunice Herrera, IMT Branch 2 director, sa isang panayam ng Palawan News, totoo ang 

sinabi ni nurse Cayen tungkol sa dadalawang doctor at 45 na nurses lamang sila sa frontlines. 

 

Subalit ipinaliwanag ni Dr. Palanca, nasolusyonan na nila ang problema at sa kasalukuyan ay nakapag 

dagdag na sila ng manpower. 

 

“Puno na kami, ok na kami,” sabi nya sa panayam ng Palawan News noong Huwebes, May 13.  Dagdag 

nya, hindi lang alam ni Cayen ang mga bagong pangyayari dahil nasa loob sya ng quarantine facility 

noon. 

 

“Wala siguro siyang masyadong information doon kasi nasa Branch 2 siya. Noong lumabas siya [after 

quarantine niya], nakaka-one week pa lang siya sa Branch 2. By last week of April we were already 

hiring,” he said. 



 

Subalit inamin din niya na kulang na kulang pa sila sa mga doctor. 

 

“Hanggang ngayon, dalawa pa rin. May isang papasok na bagong regularized namin na doctor, so 

madadagdagan na nyan sa Branch 2. Pero kulang pa rin talaga. Kahit nakalagay naman doon na nagha-

hire kami ng additional doctors, wala namang nag-a-apply. Kasi nga, COVID yan, talagang very stressful 

sa katawan, sa mental and physical,” he said. 

 

Hindi naman aniya totoo na halos walang ginagawa ang syudad para ayusin ang kanilang problema. 

 

“Sana nagtanong muna siya kung ano ang mga puwedeng gawin ng IMT sa Branch 1 bago pa niya nilabas 

ang post,” sabi nito, bagama't naiintindihan naman niya ang pagkadismaya nito. 

 

“Nakita ko naman yong frustration niya kasi noong time na yan parang nahimatay ang isang kasama 

namin na nurse. Mataas kasi ang blood pressure. Hindi nga lang makapagpahinga agad,” dagdag pa niya. 

 

Patuloy na pagtaas ng Covid-19 

 

Samantala, hindi pa rin humuhupa ang pagdagsa ng mga positibong kaso. Tuloy tuloy pa rin ang pagtaas 

nito na nag umpisa noong Marso. 

 

Mula sa halos paubos na ang aktibong kaso, sa kasalukuyan ay mayroong 583 confirmed cases ang 

syudad. Nitong Huwebes, lima ang bagong naiulat na namatay dahil sa infection. Umabot na rin sa 38 ang 

mga namamatay sa syudad pasimula noong pandemic nakaraang taon. (with reports from Patricia Laririt 

and Celeste Anna Formoso) 

 


