
BAKUNA SA COVID-19 PARA SA MGA BATA 
Pagkatapos mabakunahan ng Pfizer

Karaniwang mga epekto ng 
bakuna

• Maaaring magkaroon ng mga epekto ang iyong
anak pagkatapos magpabakuna. Ang mga
karaniwang epekto ay maaaring kabilangan ng
nananakit o namumulang braso, sakit ng
kalamnan, sakit ng ulo, pakiramdam ng
pagkapagod, lagnat, at pagkaginaw.

• Maaaring malimitahan nito ang kanilang pang-
araw-araw na aktibidad, ngunit dapat mawala
ang mga ito sa loob ng isa o dalawang araw

• Importanteng makuha ang lahat ng
inirerekomendang dosis kahit may mga nakuha
silang epekto pagkatapos ng unang dosis
maliban na lamang kung ang tagapagbigay ng
pagbabakuna o doktor ay magsasabing huwag
kumuha nito

• Ang mga epekto ng bakuna ay normal at
nagpapakita na ang kanilang katawan ay
natututong bumuo ng imyunidad. Hindi lahat ay
magkakaroon nito.

Magpalista para sa V-
Safe, ang tagasuri sa
Kalusugan ng CDC
Kung mayroon kang smart 
phone, mangyaring magpalista
sa vsafe.cdc.gov para sabihan
ang CDC tungkol sa anumang
mga epekto. Maaari mong
ipalista ang mas marami pa sa
isang tao sa isang telepono.

Gustong matuto pa ng 

mas marami?

Myocarditis & Pericarditis

Ang myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso)
o pericarditis (pamamaga ng panlabas na balat ng
puso) ay naganap na sa ilang mga taong
tumanggap ng bakuna. Karamihan sa mga kaso ay
mga matatandang lalaki at mga kabataan. Ang
pagkakataon na mangyari ito ay napakababa. Para
sa mga tinedyer edad 12+, ang pagkuha ng
ikalawang dosis ng bakuna kalaunan (sa 8 linggo) ay
pinabababa ang panganib ng bihirang mga
problemang ito sa puso.

Humanap agad ng tulong medikal kung ang iyong
anak ay mayroon ng anuman sa mga sintomas na
ito:

• Pananakit ng dibdib

• Pangangapos ng hininga

• Pakiramdam ng mabilis na pagtibok ng puso,
kumakabog o pumipintig na puso. Sa karamihan
ng mga taong ito, nagsisimula ang mga sintomas
sa loob ng ilang araw pagkatapos makuha ang
ikalawang dosis ng bakuna.

Kailan tatawagan ang inyong
doktor

Kontakin ang inyong doktor kung sila ay may:

• Mga epekto na nagtatagal nang higit sa 2
araw

• Mga sintomas na nagsisimula nang higit sa
2 araw pagkatapos magpabakuna

• Ubo, pangangapos ng hininga, sipon,
nananakit na lalamunan, o bagong
pagkawala ng panlasa o pang-amoy (dahil
ang mga ito ay hindi mga epekto ng
bakuna)

• Mga sintomas na lumalala o
nakapagpapaalala sa iyo

Para sa mas marami pang 
impormasyon, bisitahin
ang webpage ng “Mga 
Epekto ng Bakuna” o i-
scan ang QR code

Bihira at malubhang mga epekto

Mga Alerdyik na Reaksyon

Tulad ng anumang mga gamot, ito ay bihira ngunit
posibleng magkaroon ng malubhang reaksyon,
tulad ng nahihirapang paghinga o paghingal, mga
pantal o bulutong tubig [hives], namamagang
lamunan o dila. Malabong-malabo na mangyari ito.
Kung mangyari man, maghanap ng agarang
medikal na pangangalaga sa pamamagitan ng
pagtawag sa 911.

Mga mungkahi (tip) na
makakatulong sa mga epekto

• Maglagay ng malinis, malamig, basang tela sa
kanilang braso upang makatulong na
mabawasan ang sakit. Maaari ring makatulong
na i-ehersisyo ang braso. Kung sila ay may
lagnat, uminom ng maraming likido at manamit
nang magaan.

• Ang mga gamot na nabibili ng walang reseta
tulad ng Tylenol® (acetaminophen) o Motrin® o 
Advil® (ibuprofen) ay makakatulong sa sakit, 
lagnat, sakit ng ulo, o pagkaasiwa.

http://vsafe.cdc.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/aftervaccination/


Mga Mapagkukunan ng 
Kalusugang Pangkaisipan

Kung ikaw, iyong anak, o may kilala kang
nahihirapan sa pagkaya sa COVID-19, may tulong
na magagamit 24/7 sa pamamagitan ng Linya ng
Tulong (Help Line) ng Kagawaran ng Kalusugang
Pangkaisipan ng Los Angeles County. Tawagan
ang 1-800-854-7771 o i-text ang “LA” sa 741741.
Mas marami pang mapagkukunan at
kasangkapan ang matatagpuan sa:

http://dmh.lacounty.gov/resources

Ito ang kanilang opisyal na talaan sa

pagpapabakuna. Kumuha ng larawan o

gumawa ng kopya.

Maaari kang kumuha ng digital na

talaan (record) ng bakuna para sa iyong

anak sa: myvaccinerecord.cdph.ca.gov

Panatilihing ligtas ang kanilang

puting tarheta (card) sa bakuna

May pakiramdam ng 
pagkabalisa o 
pagkagapi?

Tawagan ang 800-854-7771
(ext. 2) para sa emosyonal na
suporta.

Kailangan na
kumonekta sa mga
serbisyo ng kalusugang
pangkaisipan?

Tawagan ang 800-854-7771
(ext. 1) para sa mga referral ng kalusugang
pangkaisipan at mga serbisyong pangkrisis

Kailan nakatakda ang iyong
susunod na bakuna

Para sa pinakamahusay na proteksyon, dapat na

kumpletuhin ng iyong anak ang kanilang 2-dosis ng

pangunahing serye. Kung 12 o mas matanda pa, dapat

silang kumuha ng pampalakas na bakuna [booster]. Sila

ay itinuturing na ganap nang nabakunahan 2 linggo

pagkatapos ng kanilang ikalawang dosis ng bakuna.

Tingnan ang Impormasyon para sa mga taong may

huminang mga sistema ng imyunidad kung mahina ang

imyunidad (immunocompromised) ng iyong anak.

Ikalawang dosis

Kung ang iyong anak ay 5-11, ang ikalawang dosis ay

nakatakda 3 linggo pagkatapos ng una.

Kung ang iyong anak ay 12 taong gulang pataas,

maaari nilang kunin ang ikalawang dosis 3-8 linggo

pagkatapos ng una.

Ang pagkuha ng ikalawang dosis sa 8 linggo ay tila

ginagawang mas epektibo ang mga bakuna at

pinabababa ang panganib ng myocarditis. Ang mas

mga batang kalalakihan (edad 12-39) ay mayroong

mas mataas na panganib na magkaroon ng

myocarditis. Ngunit kung ang iyong anak ay kailangan

na ganap nang mabakunahan sa lalong madaling

panahon, dapat nilang kunin ang kanilang ikalawang

dosis nang mas maaga: hindi bababa sa 3 linggo

pagkatapos ng unang dosis. Ang mga halimbawa nito

ay kung:

• May mataas na pagkalat sa komunidad kung saan

sila naninirahan, nagtatrabaho, o naglalakbay.

• Sila ay nasa mas mataas na panganib para sa

malubhang sakit.

• Kailangan nila ito para sa paglalakbay,

pagtatrabaho, o pag-aaral

Pampalakas (Booster) na dosis

Ang mga bata edad 12-17 ay dapat na

kumuha ng pampalakas na dosis na

Pfizer 5 buwan pagkatapos ng kanilang

ikalawang dosis.

Impormasyon para sa mga bata
na may huminang mga sistema ng
imyunidad

Kung ang iyong anak ay umiinom ng mga gamot o

mayroong kondisyon sa kalusugan na banayad o

malubhang nakapagpapahina ng kanilang sistema ng

imyunidad, maaaring hindi ganoon kaepektibo ang

pagpapabakuna. Inirerekomenda ng CDC na kumuha

sila ng karagdagang “pangunahing dosis” 4 na linggo

pagkatapos ng kanilang ikalawang dosis. Ang mga bata

edad 12+ ay dapat ring kumuha ng isang dosis ng

pampalakas na bakuna 3 buwan pagkatapos ng

karagdagang dosis para sa kabuuan na 4 na dosis ng

bakuna.

Ang mga bata edad 12+ ay maaari ring makinabang

mula sa paggamot upang tumulong mapigilan sila na

magkaroon ng COVID. Bisitahin ang

ph.lacounty.gov/covidmedicines at tanungin ang iyong

doktor para sa mga pagpipiliang ito.

Para sa mas marami pang detalye, bisitahin

ang  ph.lacounty.gov/vaccineappointment

Kung mayroon kang mga tanong, tawagan

ang 1-833-540-0473 o makipag-usap sa

iyong doktor
Pfizer for Children 5-17 
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http://dmh.lacounty.gov/resources
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/fullyvaccinated/#weak-immune-system
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/medication/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?level_1=special-situations

