
PALAKASIN ANG IYONG PROTEKSYON LABAN MALUBHANG COVID-19

Mga Bakuna sa COVID-19

Palakasin ang iyong proteksyon!

LIBRE

Bisitahin ang VaccinateLACounty.com o  tumawag sa

1-833-540-0473 para malaman pa ang mas marami. 
Mga Katotohanan sa Pampalakas na Bakuna (Tagalog/Filipino) 5-8-23

KUMUHA NG BINAGONG BAKUNA KAHIT NA NAGKAROON KA NA NG COVID

ANG MGA BAKUNA AY LIBRE – HINDI MO KAILANGAN NG SEGURO

• Hindi ka tatanungin tungkol sa katayuan mo sa imigrasyon.

• Ang binagong mga bakuna sa COVID-19 ng (bivalent) Pfizer at Moderna ay 

nakakapagprotekta laban sa orihinal na COVID virus at mga ilan pang 

baryante ng Omicron.

• Ang pagkuha ng binagong dosis ay nakakapagpalakas sa iyong imyunidad

na maaaring humina sa tagal ng panahon simula noong iyong huling

bakuna. Binibigyan ka nito ng mas mabuting proteksyon mula sa

pinakamalubhang resulta ng COVID-19.

KUMUHA NG BINAGONG BAKUNA NG MODERNA O PFIZER KUNG 

HINDI KA PA NAGKAROON.

• Ang pagpapabakuna ay nakakapagbigay ng karagdagang proteksyon.

• Kung nagkaroon ka ng COVID kamakailan lang, maaari mong isaalang-alang na

maghintay ng 3 buwan simula ng una kang nagkaroon ng COVID na kumuha ng 

bakuna. 

• Inirerekomenda na ang mga batang 6 na buwan hanggang 5 taong gulang ay kumuha ng 

maraming dosis ng bakuna, kabilang ang binagong bakuna. Ang bilang ng mga dosis ay 

depende sa kanilang edad at kung anong (mga) bakuna ang kanilang nakuha na.

• Ang mga epekto pagkatapos ng binagong mga bakuna ay katulad ng mga orihinal na bakuna. 

Karamihan sa mga epekto ay banayad hanggang katamtaman at tumatagal ng isang araw o 

dalawa.

• Paalala: Ang mga taong 18 pataas na hindi kayang tumanggap ng bakuna ng Pfizer o Moderna 

ay maaaring tumanggap ng isahang pampalakas na dosis ng monovalent na Novavax ng hindi

bababa sa 6 na buwan pagkatapos ng kanilang mga pangunahing serye.

• Ang ibang tao ay maaaring makakuha ng karagdagang mga dosis: 

• Mga taong 65 taong gulang pataas ay maaaring kumuha ng  pangalawang
dosis ng binagong bakuna ng hindi bababa sa 4 na buwan pagkatapos ng 
kanilang kaunahan.

• Ang mga taong nakompromiso ang imyunidad ay maaaring kumuha ng 
pangalawang dosis ng binagong bakuna ng hindi bababa sa 2 buwan
pagkatapos ng kaunahan. Pagkatapos ay maaari silang tumanggap ng 
karagdagang binagong dosis kapag kinakailangan.
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