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May iba’t ibang uri ang bakuna ng COVID-19:

Lahat ng uri ng bakuna ay ligtas at nagbibigay 
ng epektibong proteksyon.

Ang ilang mga bakuna ay ibinibigay sa 1 turok at 
ang iba ay ibinibigay sa 2 turok.

Ang uri ng bakuna na iyong makukuha ay nakapangalan sa 
kumpanyang gumawa nito, katulad ng Pfizer-BioNTech o Moderna.

Dahil iba’t ibang uri ng bakuna ang makukuha, maaari mong tingnan 
ang VaccinateALL58.com para sa higit pang impormasyon.

May isang sistema sa buong bansa na nagpapahintulot sa Mga 
Sentro sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC), pambansang 
ahensya ng pampublikong kalusugan, na magbantay sa mga isyu 
ng kaligtasan at tiyakin na manatiling ligtas ang mga bakuna.

Tumatagal nang hanggang dalawang linggo para sa 
katawan na bumuo ng immunity (proteksyon laban sa virus 
na nagdudulot ng COVID-19) matapos mabakunahan.

Kinumpirma ng COVID-19 Scientific Safety Review Workgroup 
ng California ang kaligtasan at pagiging epektibo ng mga 
bakuna na may isang independiyenteng pag-review sa iba pang 
mga Estado sa Kanluran.

Ang mga ito ay nasuri sa libo-libong tao na may iba’t ibang 
edad, lahi, at etnisidad upang tiyakin na ang mga ito ay ligtas 
at epektibo sa lahat ng mga matatanda.

Ang bakuna ay hindi makapagbibigay sa iyo ng COVID-19. Tinuturuan ng 
mga bakuna ng COVID-19 ang iyong katawan kung paano labanan ang virus 
kung ikaw ay nalantad sa COVID-19.

ANG MGA BAKUNA AY TUMATALAB AT LIGTAS

Ang pagpapabakuna at ang pagsunod sa mga rekomendasyon ng 
pampublikong kalusugan ay ang pinakamabuting paraan upang makaiwas ka 
at ang iyong mga mahal sa buhay sa pagkakaroon ng COVID-19. Sama-sama, 
maaari nating tapusin ang pandemya.

Magkakaroon ng bagong makukuhang impormasyon tungkol sa bakuna 
habang nagbabago ang mga rekomendasyon at suplay. Tingnan ang mga 
katotohanan at impormasyon tungkol sa bakuna ng COVID-19 at alamin kung 
saan at kailan mo ito maaaring makuha sa VaccinateALL58.com.

ANG KAILANGAN MONG MALAMAN

Ang mga bakuna ng COVID-19 ay lubusang nasuri at kinukumpirmang ligtas:

https://www.vaccinateall58.com/
https://www.vaccinateall58.com/


Hindi ipagagawa sa iyo ng pamahalaang estado o pederal na 
magpabakuna ng COVID-19. Ngunit ang pagpapabakuna ay maaaring 
mag-iwas sa iyo sa pagkakaroon ng COVID-19. Ang mga bakuna ay isa 
sa mga pinaka-importanteng instrumento upang tapusin ang 
pandemyang ito at sagipin ang buhay ng iyong pamilya, mga 
kaibigan at kapitbahay.

Kung Ikaw ay Matuturukan
Ikaw ay makakakuha nang isang Vaccination Record Card ng COVID-19. 
Itago ang card na ito sa isang ligtas na lugar at tandaan:

ANG PAGPAPABAKUNA

Ang pagbabakuna ng COVID-19 ay libre. Hindi mo kailangan ng insurance 
upang mabakunahan.
Maaari kang magpabakuna nang libre anuman ang estado ng iyong imigrasyon 
o pagkamamamayan (ang pagbabakuna ay hindi sumasailalim sa public charge 
rule). Hindi ka dapat tanungin tungkol sa estado ng iyong imigrasyon o 
pagkamamamayan kung ikaw ay magpapabakuna ng COVID-19. Kinumpirma 
ng pamahalaang pederal na hindi sila magsasagawa ng mga operasyong 
pang-imigrasyon sa mga lugar o malapit sa mga lugar ng bakuna o mga klinika.

Ang iba pang mga lugar na maaaring gamitin. Tingnan sa VaccinateALL58.com, 
magpa-rehistro sa MyTurn.ca.gov o tawagan ang 1-833-422-4255.

Karamihan ng mga tao ay mababakunahan sa:

Mga tanggapan ng doktor, 
mga lokal na klinika, at mga parmasya

Mga lugar ng pagbabakuna 
sa komunidad

Ang card na ito ay may impormasyon tungkol sa kung anong 
uri ng bakuna ng COVID-19 ang iyong natanggap, ang petsa ng 
pagtanggap mo rito, at saan mo ito natanggap.

Itago ang iyong card kasama ang iba mo pang mga importanteng 
dokumento. Litratuhan ang harapan at likuran upang magkaroon 
ka nang isang digital na kopya.

Ang lahat ng mababakunahan ay makakakuha ng card na ito.

Kung ikaw ay nakakuha ng bakuna na nangangailangan nang 2 turok, 
sasabihin sa iyo ng card na ito kung kailan babalik para sa ikalawa mong 
turok sa loob nang 3 o 4 na linggo. (Kailangan mong makuha ang dalawang 
turok para sa bakuna upang mabigyan ka ng lubusang proteksyon.) Dalhin 
mo ang iyong card kung ikaw ay babalik para sa iyong ikalawang turok.

https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/


Kailan at saan ako mababakunahan? 

Bisitahin ang VaccinateALL58.com para sa pinakabagong 
impormasyon tungkol sa kung kailan at saan mo makukuha 
ang bakuna. Mag-sign up sa myturn.ca.gov o tumawag sa 
1-833-422-4255 upang malaman kung oras mo nang 
mabakunahan at mag-schedule ng mga appointment sa 
pagbabakuna. Kung may nag-aalok na magbenta sa iyo 
nang isang pagkakataon na mabakunahan bago ang oras 
mo, ito ay isang panloloko.

Mapipigilan ba ako ng bakuna ng COVID-19 na 
magkasakit ng COVID-19?

Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga bakuna ng 
COVID-19 ay napaka-epektibo para iiwas ka sa 
pagkakaroon ng COVID-19. Iniisip din ng mga eksperto na 
ang isang pagbabakuna ng COVID-19 ay makatutulong na 
makaiwas ka sa pagkakasakit nang malubha kahit ikaw ay 
magkaroon ng COVID-19.

Maikakalat ko ba ang COVID-19 matapos mabakunahan?

Pinag-aaralan pa ng mga eksperto upang makita kung 
mapipigilan ng mga bakuna ang pagkalat ng COVID-19. Ito ang 
dahilan kung bakit dapat kang magpatuloy na magsuot ng 
mask at mag-social distance kahit matapos ang pagpapabakuna.

Ano ang mangyayari kung ako ay nalantad sa 
COVID-19 matapos matanggap ang unang turok, 
ngunit bago ang pagtangggap ng ikalawang turok?

Ikaw ay hindi lubusang protektado matapos ang unang turok at 
maaari pa ring makakuha ng sakit. Ito ang dahilan kung bakit 
importanteng patuloy na magsuot ng mask, manatiling 6 na 
talampakan ang pagitan mula sa iba pa, at sundin ang mga 
rekomendasyon sa pampublikong kalusugan. 

Kung ako ay nagkaroon ng COVID-19, dapat ba 
akong mabakunahan?

Oo. Dahil may mga seryosong panganib sa kalusugan na 
nauugnay sa COVID-19 at ang katotohanan na posibleng 
mahawahang muli ng COVID-19, dapat ikaw ay mabakunahan.

MGA KATANUNGANG MADALAS ITANONG

https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/


May mga side effect ba ang mga bakuna?

Ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng bahagyang lagnat, 
pangingirot ng mga kalamnan, o makaramdam ng pagod sa loob nang 
isa o dalawang araw. Ang mga reaksyong ito ay nangangahulugan na 
ang bakuna ay gumagana upang tulungang turuan ang iyong katawan 
kung paano labanan ang COVID-19. Bihira ngunit posibleng 
magkaroon nang isang seryosong reaksyon. Kung ikaw ay may mga 
katanungan tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman matapos 
ang iyong pagpapaturok, tawagan ang iyong doktor, nurse o klinika.

Kailangan ko pa bang magsuot ng mask matapos 
akong mabakunahan?

Oo. Dahil maaaring posible pa ring kumalat ang COVID-19 kahit 
matapos mabakunahan, ang Kagawaran ng Pampublikong 
Kalusugan ng California at ang CDC ay parehong nagrerekomenda 
na ipagpatuloy mo ang pagsusuot ng mask at gawin ang iba pang 
mga pag-iingat upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19, 
kabilang ang madalas na paghuhugas ng kamay at social distancing.

Ako ay buntis, maaari ba akong magpabakuna?

Oo. Ang mga buntis ay maaaring mabakunahan. Kung ikaw ay 
may mga katanungan tungkol sa pagpapabakuna habang buntis, ang 
pakikipag-usap sa iyong doktor o tagapagbigay ng healthcare ay maaaring 
makatulong sa iyo na gumawa nang isang may kaalamang desisyon.

Nag-aalala ako tungkol sa bakuna. Ang bakuna ba ay 
tama para sa akin?

Ang pagkuha ng mabubuting impormasyon mula sa mga 
pinagkakatiwalaang pinagmumulan katulad ng VaccinateALL58.com ay 
maaaring makatulong sa iyo na masagot ang katanungang iyan. Kausapin 
ang iyong doktor tungkol sa anumang mga katanungan o alalahanin na 
maaaring mayroon ka na nauugnay sa iyong kalusugan at sa bakuna.

MGA KATANUNGANG MADALAS ITANONG

VaccinateALL58.com

Ano ang maaari kong gawin ngayon upang tulungang protektahan ang 
aking sarili sa pagkakaroon ng COVID-19 hanggang sa ako ay mabakunahan?

Manatili sa bahay, maliban 
kung kukuha ng 

pangangalagang medikal o 
bibili ng mga bagay na 

iyong kailangan.

6ft

Kung kailangan mong 
lumabas, manatiling 6 na 

talampakan ang layo mula 
sa iba pang mga tao.

Kung dapat kang 
lumabas, magsuot ng 

mask sa ibabaw ng iyong 
ilong at bibig.

Maghugas ng mga kamay 
nang madalas gamit ang 
sabon at tubig sa loob ng 

20 segundo.

https://www.vaccinateall58.com/
https://www.vaccinateall58.com/


Pinag-aaralan ng mga eksperto sa bakuna kung ang mga taong 
nabakunahan ay maaari pa ring magpakalat ng COVID-19.

Habang pinag-aaralan pa ng mga eksperto, importante para sa lahat 
na magpatuloy na sundin ang mga rekomendasyon na:

KAGAWARAN NG PAMPUBLIKONG KALUSUGAN NG CALIFORNIA
CDPH.ca.gov
VaccinateALL58.com  
MyTurn.ca.gov

HOTLINE NG COVID-19 NA TOLL-FREE 
Ang 1-833-422-4255 ay bukas sa karaniwang araw 8 a.m. hanggang 8 p.m., at 
Sabado’t Linggo mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ang mga operator ay nakapagsasalita ng 
English at Spanish at maaaring magbigay nang isang tagasalin sa iba pang 254 na wika.

LOKAL NA KAGAWARAN NG PAMPUBLIKONG KALUSUGAN
Ang website ng iyong lokal na kagawaran ng pampublikong kalusugan ay 
maaaring magbigay ng mga lugar ng pagsusuri o pagbabakuna sa COVID-19 na 
malapit sa iyo: covid19.ca.gov/get-local-information/ #County-websites 

MATAPOS KANG MABAKUNAHAN

Magkakaroon ng mga bagong rekomendasyon habang mas maraming 
tao ang mababakunahan. Tingnan ang mga update at pagbabago mula 
sa mga pinagkakatiwalaang pinagmumulan ng impormasyon. 

KUMUHA NG HIGIT PANG IMPORMASYON MULA 
SA MGA PINAGKAKATIWALAANG PINAGMUMULAN

Manatili sa bahay at iwasan ang umpukan ng tao hangga’t maaari.

Magsuot ng mask sa ibabaw ng iyong ilong at bibig at manatiling 
hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo mula sa iba pa.

Maghugas ng mga kamay nang madalas gamit ang sabon at 
tubig sa loob nang 20 segundo o gumamit ng sanitizer sa kamay 
kung hindi ka makapaghuhugas ng iyong mga kamay.

Iwasan ang mga lugar na may hindi magandang bentilasyon 
(daloy ng hangin). Sa mga sasakyan, panatilihing bukas ang mga 
bintana, umupo nang malayo sa isa’t isa at magsuot ng mask 
anumang oras na ikaw ay nakasakay kasama ang iba pa.

Huwag makipagkamay o magkaroon ng anumang hindi 
kinakailangang pisikal na kontak.

https://www.cdph.ca.gov/
https://www.vaccinateall58.com/
https://myturn.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/get-local-information/#County-websites
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