
IMPORMASYON SA COVID-19 

Ang bawat Albertan 
na maaaring 
mabakunahan ay dapat 
na magpabakuna.

Ang lahat ng mga bakuna ay nangangailangan ng 
dalawang dosis para sa buong proteksyon. Maaari 
mong makuha ang iyong pangalawang dosis apat 
na linggo hanggang apat na buwan pagkatapos 
matanggap ang iyong unang pagturok.

alberta.ca/covid19

Sino ang dapat mabakunahan?

• Mga bata na magiging 12 taong 
gulang ngayong taon

• Albertans na 12 taong gulang o 
mas matanda, kabilang ang mga 
gumaling mula sa COVID-19

Sino ang hindi dapat  
mabakunahan?

• Mga batang wala pang 12 taong 
gulang

• Ang mga Albertans na may  
matinding alerdyi sa mga sangkap 
ng bakuna
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Alamin ang mga katotohanan 
tungkol sa pagbabakuna

Ang pagbabakuna ay ang pinakamahusay na paraan upang 
maprotektahan ang iyong pamilya at mga mahal sa  
buhay mula sa COVID-19. Ang mga taong nabakunahan ay 
protektadong tao. Kapag mas marami sa atin ang  
nabakunahan, mas maaga rin tayong makakapaggugol ng 
oras kasama ang mga taong pinapahalagahan natin.

I-book ang iyong appointment:
• Bisitahin ang alberta.ca/vaccine
• Tumawag sa 811 o makipag-usap sa iyong  

parmasyutiko
• Kailangan ang sasakyan? Tumawag sa 211

Tungkol sa mga bakuna

Ang mga bakuna ay nagpapalakas sa ating mga immune 
system sa pamamagitan ng pagbuo ng mga antibodies 
upang makatulong na iwasan at labanan ang sakit. Dahil 
ang COVID-19 ay isang bagong virus, walang sinuman ang 
may kasalukuyang kaligtasan sa sakit. Mas ligtas at mas 
mabisa ang mabakunahan kaysa sa mahawahan.

Lahat ng naaprubahang bakuna ay ligtas, mabisa, at  
maiwasan ang malubhang karamdaman.

Ang lahat ng tatlong bakuna (Moderna, AstraZeneca at 
Pfizer) ay tumutulong sa ating mga katawan na malaman 
kung paano protektahan tayo laban sa impeksyon sa  
hinaharap mula sa virus na sanhi ng COVID-19, ngunit  
gumagamit ng ibang mekanismo upang makuha ang  
pansin ng immune system:

• Ang Moderna at Pfizer ay gumagamit ng isang te-
knolohiya ng mRNA upang turuan ang mga cell kung 
paano gumawa ng isang protina upang makapukaw  
ng isang tugon sa immune at gumawa ng mga  
antibodies upang labanan ang COVID-19 na virus. Hindi 
nito binabago ang iyong DNA.

• Ang AstraZeneca ay gumagamit ng bakunang viral 
vector, isang hindi nakakapinsalang karaniwang cold  
adenovirus, upang turuan ang immune system kung 
paano makilala at labanan ang totoong virus.

• Wala sa mga bakunang ito ang naglalaman ng buong 
virus na sanhi ng COVID-19.

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa 
bakuna at iyong kalusugan, kumunsulta sa iyong 
doktor. 
 
 

Ang mga katotohanan

Lahat ng naaprubahang bakuna ay napanaliksik 
hanggang sa napatunayang ligtas. 
Salamat sa pakikipagtulungan sa buong mundo, ang mga 
bakuna sa COVID-19 ay mabilis na binuo nang hindi  
nakompromiso ang kaligtasan, na bumubuo ng mga  
dekada ng pagsasaliksik sa mga teknolohiyang bakuna. 
Ang bawat naaprubahang bakuna ay natutugunan ang  
mahigpit na pamantayan ng Health Canada para sa  
kaligtasan, kalidad at pagiging epektibo.

Kahit ang kabataan at malusog ay dapat  
magpabakuna.
Kahit sino ay maaaring magkasakit ng malubha mula sa 
COVID-19 at mapunta sa ospital, o mas masahol pa. 
Libu-libong mga Albertans ang namatay, kasama ang 
maraming kabataan, dating malulusog na tao. Gayundin, 
kapag ang mga bata at malusog ay nabakunahan ay  
pinapanatili nitong ligtas ang lahat sa pamayanan. Tandaan, 
kung mas maaga tayong lahat na mabakunahan, mas  
maaga tayong makakabalik sa ating normal na buhay.

Kung nagkaroon ka na ng covid-19, dapat ka pa ring 
mag-pabakuna.
Ang maagang katibayan ay nagpapahiwatig na ang  
kaligtasan sa sakit pagkatapos ng impeksyon sa COVID-19 
ay maaaring hindi magtatagal, at hindi kasinglakas ng 
proteksyon sa bakuna, kaya dapat kang mabakunahan 
kahit na nagkaroon ka ng virus.

Ang pinaka mahusay na bakuna para sa iyo ay ang 
magagamit agad.
Ang lahat ng naaprubahang bakuna ay pumipigil sa  
malubhang karamdaman at kamatayan. Kung lahat tayo ay 
mabakunahan sa lalong madaling panahon, babalik tayo sa 
paggawa ng mga bagay na gusto natin ng mas maaga.

Kinakailangan ng mahabang panahon upang  
mapalakas ang pagka-immune
Ang iyong katawan ay nangangailangan ng oras upang 
mabuo ang mga panlaban nito - hindi bababa sa dalawang 
linggo. Sa panahong iyon, posible ka pa rin mahawahan 
ng COVID-19. Kahit na pagkatapos makuha ang bakuna, 
kailangan mong magpatuloy na sundin ang mga alituntunin 
sa kalusugan ng publiko na inilagay upang maiwasan ang 
pagkalat.

Ang pagkuha ng bakuna ay hindi maaapektohan ang 
iyong sahud
Sa ilalim ng Code ng Mga Pamantayan sa Pagtrabaho, ang 
mga empleyado ay may karapatang kumuha ng hanggang 
tatlong oras na bayad para sa bawat tipanan sa  
pagbabakuna sa COVID-19.
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