
Paano ako magkakapagpabakuna?

ANG DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA MGA

BACUNA LABAN SA COVID-19

Ang mga bakuna ay mga napakabisang paraan para protektahan ang ating kalusugan at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Milyan-milyang Amerikano ang nabakunahan na. Salamat so pagbobahagi ng mapagkakatiwalaang impormasyon!

Paano nakakatulong ang mga bakuna?

• Makakatulong ang bakuna na maiwasang pagkakasakit ka 
mula sa COVID-19 at maprotektahan ka mula sa malubhang 
karamdaman o pagkamatay kung magkakasakit ka.

• Gagawing ligtas ng bakuna ang pagbisita sa mga kaibigan 
at pamilya at makakatulong na protektahan ka sa iyong 
trabaho.

• Kung sapat nang dami ng tao ang nabakunahan at patuloy 
na nag-iingat, puwede nating mapahinto ang pagkalat ng 
COVID-19 at tuloy-tuloy nang makaka-recover ang ating 
komunidad. 

Aling bakuna ang dapat kong kunin?

ALAMIN ANG HIGIT PA TUNGKOL SA MGA BAKUNA LABAN SA COVID-19
cdc.gov/coronavirus | covidvaccinewa.org | kcowa.us/vaccine | 1-800-525-0127

• Ligtas, mabisa, at libre ang lahat ng bakuna laban 
sa COVID-19 na awtorisado at inirekomenda para 
magamit sa United States.

• Inirerekomenda namin sa iyong kunin ang unang 
bakunang available para sa lyo. Kung mas maaga kang 
mababakunahan, mas mabilis kang mapaprotektahan!

• Tingnan ang aming talaan sa ibaba at pumunta sa 
cdc.gov para maaman ang higit pa tungkol sa tatlong 
bakunang kasalukuyang available.

Ano ang mga side effect?
• Alamin kung kasalukuyan kang kwalipikadong 

mabakunahan sa covidvaccinewa.org. Magiging 
kwalipikado ang lahan ng 16 na taong gulang pataas sa 
Abril 15, 2021.

• Para maghanap ng isang lugar par sa pagbabakuna 
na malapit sa iyo, pumunta sa covidvaccinewa.org o 
tumawag sa 1-800-525-0127. 

• Kailangan ng karagdagang tulong sa pagpapabakuna sa 
Kitsap? Tumawag sa 360-728-2219.

• Karamihan ng mga tao ay nakaranas ng banayad na 
mga side effect pagkatapos ng pagbabakuna, tulad ng 
masakit na braso, pagkapagod, pananakit ng kalamnan, 
sakit ng ulo, pangangalikig, o lagnat.

• Bibihira ang matinding reaksyon, pero posible itong 
mangyari.

• Kausapin ang iyong doktor kung mayroon kang 
mga katanungan tungkol sa iyong kalusugan at sa 
pagpapabakuna laban sa COVID-19. 

Ang U.S. Food and Drug Administration ay nagbigay ng Emergency Use Authorization sa tatlong bakuna laban sa COVID-19

Ano ang Emergency Use Authorization?

Ang Emergency Use Authorization (EUA) ay 
isang pagtatalagang ginagamit para matiyak na 
mabilis at ligtas na magiging available ang mga 
magamitang medikal tulad ng mga bakuna sa 
panahon ng emergency. 

Mahigpit na sinuri ang mga bakuna laban sa 
COVID-19 sa mga klinikal na pagsubok bago 
nabigyan ng EUA at inirekomenda para magamit. 
Walang hakbang ang nilaktawan. Alamin ang kigit 
pa sa FDA.gov

Anong mga bakuna laban sa COVID-19 ang available?

Pfizer
(Janssen)

Johnson & Johnson
Mga

 kailangang 
dosis

2 dosis 2 dosis 1 dosis

21 araw

Moderna

Inirekomendang 
panahon sa pagitan 

ng mga dodisis
28 araw NA

Pagkatanggap mo ng lyong panghuling dosis (pangalawang dosis ng Pfizer o 
Moderna o unang dosis ng Johnson & Johnson), tatagal ng halos dalawang linggo 
bago makabuo ang iyong katawan ng kunpletong proteksyon laban sa COVID-19.
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