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Awan ti nalabsan nga addang tapno 
maaramid iti bakuna kontra COVID-19.

Iti pannakaaramid iti COVID-19 a bakuna ket 
gapu iti panagtitinnulong dagiti syentista, 
gobyerno, ken pribado a sektor. Iti federal a 
gobyerno ket nangaramid iti Pammalubos a 
Pangusar gapu Iti Narikut a Panawen (Emergency 
Use Authorization) proseso nga panamongan idi 
2004 tapno masigurado nga dagitoy a bakuna 
ket natalged nga gamiten nu man dumteng iti 
naricut a panawen kas pandemic. 

Manmano dagiti grabe nga dakes a epekto 
ti bakuna. 

Iti sistema ti U.S. nga mangbanbantay 
kadagitoy nga dakes a epekto ket permi a 
nagregta. Riwriw nga panagpabakuna ket 
talged nga nayted ditoy U.S. Manmano dagiti 
grabe a dakes nga epekto ken nayreport da iti 
apagisu ken napardas a tiempo. 

Dakdakkel pay ti tsansa nga agsakit iti nakaro 
gapu iti COVID-19 nu saan ka a agpabakuna.

Saan a baliwan dagiti bakuna iti DNA mo.

Dagiti bakuna kontra COVID-19 ket saan nga 
mangbaliw wenno makipinnulapol iti DNA iti 
anyaman a pamuspusan. Iti Pfizer, Moderna, 
ken Johnson & Johnson a bakuna ket isuro na 
iti cells mo nga mangaramid iti proteksyon 
kontra iti virus nga mangted iti COVID-19. Nu 
pay kasta, iti bakuna ket saan nga umuneg 
iti nucleus iti cell, nga isu ti ayan ti DNA. 
Kalpasan nga maaramid ti bakuna dagitoy 
nga panangisuro, umikkat met nukuan dagiti 
kabkabanga iti bakuna. 

COVID-19
Dagiti bakuna 
Protektaran 
Na Ka ken 
Ti Pamilyam

Nakasagana nga 
agpabakunan?
Iti COVID-19 bakuna ket adda a siwawaya 
ditoy Hawai'i. Nu kasapulam iti tulong 
para iti pagbirok iti bakuna:

Sarungkaram  
HawaiiCOVID19.com/Vaccine

Tawagan ti (808) 586-8332 wenno 
 toll free sadjay (833) 711-0645
Adda dagiti mabalin nga Mangilawlawag.

AgalaPudnoiti

COVID-19 Vaccines - Ilocano



Ana iti namnamaen...Dagiti bakuna ket kas 
calasag nga mangprotektar 
kanyam kontra iti sakit. 
Dagiti bakuna ket agub-ubra kadwa iti immune 
system mo tapno nakasagana ti bagim a 
manglaban iti virus no maiparang ka ti COVID-19. 

Mapabassit da iti tsansa nga maakaran ka nu 
mayparang ka iti COVID-19 ken mapabassit iti 
tsansa nga sika ket agsakit iti nakaro wenno 
matay nu maakaran iti COVID-19.

Dagiti COVID-19 bakuna ket napaayan iti 
Pammalubos a Pangusar gapu Iti Narikut 
a Panawen (Emergency Use Authorization) 
agapu iti U.S. Food and Drug Administration. 
Dagitoy ket napaneknekan ken naaprubaran 
dagitoy agwaywayas a sientipiko ken 
healthcare professionals. 

Amin a bakuna nga nayted ket pada-pada nga 
limmabas iti proseso ken natalged a pammadas. 
Pada-pada da nga nasabat iti natalged nga kirkir 
kas dagiti immuna nga bakbakuna Isuamin a 
naaprubaran a bakuna ket napadas iti pinullo 
a ribo nga nataengan agappu iti nadumaduma 
nga kasasaad. Ginasut a milyon a panagbakuna 
ket natalgedan a nayted ditoy Estados Unidos. 

Bago Panagpabakuna

Kabayatan panagpabakuna

Kalpasan Panagpabakuna

Tallo kadagitoy a COVID-19 bakuna ket agdama nga 
adda ditoy Estados Unidos Dagitoy ket Pfizer-BioNTech, 
Moderna, ken Johnson & Johnson a bakuna. Ti tunggal 
maysa a bakuna ket adda bassit ti pinagsabalian da, 
ngem amin da ket natalged ken nabirtud. 

Kasapulam nga agdama iti 2 nga dose iti Pfizer-
BioNTech ken Moderna nga bakuna. Kasapulam 
laeng iti maysa nga Johnson & Johnson a bakuna.

Iti bakuna a Pfizer-BioNTech ket agdama nga 
aprubado para iti tatta-o nga agtawen ti 12 ken 
pangato. Iti Moderna ken Johnson & Johnson nga 
bakbakuna ket agdama nga aprubado para iti 
tatta-o nga agtawen 18 ken pangato. Dagitoy nga 
bakuna ket naadal para iti panagusar iti grupo 
dagiti naub-ubing. Dagiti menor de edad ket 
kasapulan iti pammalubos iti nagannak wenno 
mangtartarabay bago mapabakunaan. 

Nu sika ket masikug wenno agpaspasuso, 
mabalin ka nga mapabakunaan. Awan iti 
ebidensya nga ti bakuna kontra COVID-19 
ket mabalin nga paggapuan iti problema 
panggep panagsikug. 

Kas pangnayun, awan iti ebidensya nga dagiti 
problema panggep iti fertility ti babae ken 
lalake ket dakes a epekto iti anyaman a bakuna, 
kayramanan iti bakuna kontra COVID-19.

Sino ti mabalin nga mabakunaan?

Iti COVID-19 bakuna ket LIBRE. Saan mo 
nga kasapulan iti health insurance tapno 
mabakunaan.

Rumbeng nga alaen iti insurance card mo nu 
addaman, ngem saan a kasapulan ken saan 
da ka nga pagbayaden nu man pay awan ti 
insurance mo.

Iti numero ti Social Security wenno ID nga inted 
ti gobyerno ket SAAN nga kasapulan.

Kalpasan adda pagbakunaan, sika ket kasapulan 
nga mangumpleto iti screening checklist. 

Makaawat ka pay iti card nga addaan 
impormasyon para iti panagpabakunam. Napateg 
nga idulin daytoy a card para iti record mo.

Sika ket mabagaan nga aguray iti 15-30 minutos 
tapno mabantayan para iti allergic reaction. 
Manmano ti allergic reactions.

Mabalin nga makarikna ka iti side effects 
kalpasam nga mabakunaan. Dagiti kalalatakan 
a dakes a epekto ket kayramanan iti nasakit a 
takiag, gurigor, ken pannakabannog iti uneg ti 
72 oras kalpasan ti pannakabakuna. 

Kadawyan a kayat a sawen dagitoy a dakes 
nga epekto nga umep-epekto ti bakuna tapno 
pataudenna ti panagresponde ti imiuno. 

Maykonsiderar ka a sipupunno a bakunado 
kalpasan iti 14 nga aldaw kalpasan iti naudi a dose 
mu. Dagiti syentista ket agad-adal nu kasatno 
kaatiddog ti kabaelan daytoy a immunidad. 

“Inaramid ko ti kabaelak 
ket kasapulan nga 
aramidem met kanyam. 
Inka agpabakuna itatta!” 
Rachel Kane
Residente ti Oahu


