
 

Pagbabakuna sa COVID-19 
Hindi mo kailangan ng patunay ng pagbabakuna upang ma-akses ang mga negosyo, mga kaganapan o 
mga serbisyo sa B.C. Maaaring kailanganin mo ang patunay ng pagbabakuna para sa internasyunal na 
paglalakbay.  Matuto nang higit pa sa pamamagitan ng pagbisita sa Pamahalaan ng BC: Patunay ng 
Pagbabakuna (Government of BC: Proof of Vaccination).  

Para sa karagdagang impormasyon sa mga bakuna sa COVID-19 mangyari tingnan ang mga sumusunod 
na pahina: 

 COVID-19 mRNA na mga Bakuna (HealthLinkBC file #124a) 
 COVID-19 Viral Vector na mga Bakuna (HealthLinkBC file #124b) 
 COVID-19 Protein Subunit na Bakuna (HealthLinkBC file #124c) 

Pagkuha ng Bakuna  

Ang Pamahalaan ng BC: Plano ng Pagbabakuna sa COVID-19 ay dinisenyo upang magligtas ng mga buhay 
at ihinto ang pagkalat ng COVID-19. Ang susunod na yugto ng plano ay nakatuon sa patuloy na 
proteksyon para sa lahat. Para sa higit pang impormasyon, kabilang ang pagkuha ng una, pangalawa, o 
pangatlong iniksiyon, tingnan ang: 

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC: Pagkuha ng Bakuna 
 Pamahalaan ng BC: pagbabakuna, pagbibigay ng kabal at paggamot sa COVID-19 
 Pamahalaan ng BC: Paano magpabakuna para sa COVID-19 

Para sa napapanahong impormasyon, kabilang ang impormasyon kung kinakailangan ng tipanan o kung 
makakakuha ng mga tipanan sa pag-walk-in o drop-in, mangyaring bisitahin ang Pamahalaan ng BC: 
Paano magpabakuna para sa COVID-19 upang makahanap ng mga klinika ng pagbabakuna sa COVID-19 
sa iyong awtoridad sa kalusugan. 

Dosis ng Booster (Pampalakas) 

Nakakatulong ang mga dosis ng booster [pampalakas] na pahabain ang iyong proteksyon laban sa 
malalang resulta ng COVID-19. 

Para sa ganap na proteksyon, ang lahat ng 5 taong gulang at mas matanda ay nangangailangan ng 
patuloy na mga dosis ng booster. Ang mga imbitasyon ay patuloy na ipinapadala, 6 na buwan 
pagkatapos ng iyong huling dosis. Para sa karamihan ng mga tao, pinakamahusay na kumuha ng dosis ng 
booster sa mga panahon ng mas mataas na panganib. 

Lalabas na ngayon ang mga imbitasyon sa booster ng bakuna sa Taglagas, simula sa mga taong 
pinakamapanganib sa COVID-19: 

 Mga nakatatanda 
 Mga Katutubong tao 
 Mga taong lubhang klinikall na mahina 
 Mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan 

Para sa karagdagang impormasyon sa pagkuha ng bakuna sa COVID-19, ang booster na bakuna sa 
taglagas, tingnan ang: 
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 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Pagkuha ng Bakuna   
 Pamahalaan ng BC: Kumuha ng isang dosis ng booster  

Mga Bata, Mga Mag-aaral at Pagbabakuna sa COVID-19  

Mga edad 5 hanggang 11 taong gulang 

Para sa impormasyon sa pagbabakuna para sa COVID-19 para sa mga bata at kabataan, tingnan ang: 
Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Mga Bata at Pagbabakuna sa 
COVID-19 at Pamahalaan ng BC: mga bakuna sa COVID-19 para sa mga bata. 

Sa ilalim ng Batas ng mga Sanggol [Infants Act], ang mga bata ay maaaring magbigay ng pahintulot na 
tumanggap ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng pagkuha ng bakuna. 

Mga Edad 6 na buwan hanggang 4 na tong gulang 

Para sa impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang edad 6 na buwan 
hanggang 4 na taong gulang, tingnan ang: 

 ImmunizeBC: Mga bakuna sa COVID-19 (mga batang edad 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang) 
 ImmunizeBC: Mga bakuna sa COVID-19 (mga bata 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang) FAQ 

Mga Edad 5  hanggang 11 taong gulang 

Para sa impormasyon sa pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11 
taong gulang tingnan ang: 

 ImmunizeBC: impormasyon sa bakuna sa COVID-19 para sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong 
gulang 

 ImmunizeBC: mga bakuna sa  COVID-19 para sa mga batang edad na 5 hanggang 11 taong gulang 
FAQ 

Mga Edad 12 hanggang 17 taong gulang 

Para sa impormasyon sa pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga batang may edad na 12 hanggang 17 
taong gulang tingnan ang: 

 ImmunizeBC: impormasyon sa bakuna sa COVID-19 para sa mga kabataan may edad na 12 
hanggang 17 taong gulang  

 ImmunizeBC: mga bakuna sa COVID-19 para sa mga kabataan may edad na 12 hanggang 17 taong 
gulang FAQ 

Mga Mag-aaral na Dumarating sa BC 

Para sa impormasyon tingnan ang: 

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Nabakunahan sa Labas ng 
B.C. o Canada 

 Pamahalaaan ng BC: Patunay ng Pagbabakuna 

 

Pagkatapos ng Pagbabakuna 

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang aasahan pagkatapos ng pagbabakuna at 
kung ano ang babantayan, tingnan ang  Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC: (BC Centre for Disease 
Control): Pangangalaga Pagkatapos ng Pagbabakuna. 
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Para sa karagdagang mga HealthLinkBC File topic, bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca/healthfiles o ang 
iyong lokal na yunit ng pampublikong kalusugan. Para sa hindi pang-emerhensiyang impormasyon sa 
kalusugan at payo sa B.C. bisitahin ang www.HealthLinkBC.ca o tawagan ang 8-1-1 (libreng-tawag). 
Para sa bingi at may kahirapang makarinig, tawagan ang 7-1-1. Ang mga serbisyo sa pagsasalin-wika ay 
magagamit sa mahigit 130 mga wika kapag hiniling. 

Mga Pagsasaalang-alang sa Bakuna  

May mga napaka kaunting kadahilanan na ang isang tao ay hindi dapat makakuha ng bakuna sa COVID-

19. Para sa karagdagang impormasyon sa bakuna sa COVID-19 para sa mga indibidwal na may mga 

partikular na alalahanin sa kalusugan, kabilang ang mga alerhiya, pagbubuntis at pagpapasuso, tingnan 

ang Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (C Centre for Disease Control): Mga Pagsasaalang-alang sa 

Bakuna 

Kaligtasan ng Bakuna 

Para sa karagdagang impormasyon sa proseso ng pag-apruba at kaligtasan ng bakuna pakitingnan ang: 

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC: Kaligtasan ng Bakuna (BC Centre for Disease Control: 
Vaccine Safety) 

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC: Mga Pag-apruba at Pagbubuo ng Bakuna (BC Centre for 
Disease Control): Bakuna Vaccine Approvals & Development 

Pagiging Epektibo ng Bakuna 

Para sa karagdagang impormasyon sa pagiging epektibo ng bakuna. pakitingnan ang:  

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Pagsukat sa Epekto at 

Saklaw ng Pagbabakuna 

Mga Katanungan sa Bakuna  

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o mga alalahanin tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, 

pakitingnan ang:  

 ImmunizeBC: COVID-19  

 Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Bakuna sa COVID-19  

 

 
Huling pinabago: Setyembre 28, 2022  

Ang impormasyong ibinigay sa Tampok sa Kalusugan ng Pagbabakuna sa COVID-19 ay inangkop mula sa 

Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease Control): Bakuna sa COVID-19, 

ImmunizeBC: Mga Katanungang Madalas Itanong tungkol sa Bakuna sa COVID-19, Pamahalaan ng BC: 

Paano magpabakuna para sa COVID-19, Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for Disease 

Control): Mga Pagsasa-alang-alang sa Bakuna at Sentro para sa Pagkontrol ng Sakit ng BC (BC Centre for 

Disease Control): Pagkuha ng Bakuna na mga pahina sa web, na-akses ng Setyembre 2022.  
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