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Walang nilaktawang mga hakbang sa paggawa ng 

bakuna sa COVID-19.

Naging posible ang paggawa ng mga bakuna sa 

COVID-19 dahil sa makasaysayang kooperasyon ng 

mga siyentista, pamahalaan, at pribadong sektor. 

Itinatag ng pamahalaang pederal ang Pahintulot 

sa Emerhensiyang Paggamit (Emergency Use 

Authorization) na proseso ng pag-aproba noong 2004 

para matiyak na ligtas ang mga bakuna sa panahon 

ng emerhensiya tulad ng pandemya. 

Lubhang bihira ang mga malubhang side effect. 

Napakahusay ng sistema ng U.S. sa pag-track ng mga 

side effect ng bakuna. Milyon-milyong bakuna na ang 

ligtas na naibakuna sa U.S. Bihira ang mga side effect 

at maagap itong naiuulat. 

Mas malaki ang posibilidad na magkasakit ka nang 

malubha dahil sa COVID-19 kung hindi ka bakunado.

Hindi binabago ng mga bakuna ang iyong DNA.

Hindi binabago o ginagambala ng mga bakuna sa 

COVID-19 ang iyong DNA. Naghahatid ang mga 

bakunang Pfizer, Moderna, at Johnson & Johnson 

ng mga instruksiyon sa iyong cells para bumuo 

ng proteksiyon laban sa virus na nagdudulot ng 

COVID-19. Ngunit hindi pumapasok ang bakuna sa 

nucleus ng cell, kung saan naroon ang DNA. Kapag 

naihatid na ng mga bakuna ang mga instruksiyong 

ito, inilalabas ng katawan ang mga komponent ng 

bakuna. 

Mga Bakuna
sa COVID-19  
Protektahan 
ang Sarili at 
ang Pamilya

Handa nang 
mabakunahan?
Maaaring magpabakuna laban sa COVID-19 
saanman sa Hawai'i. Kung kailangan mo 
ng tulong sa paghahanap ng bakuna:

Magpunta sa HawaiiCOVID19.com/Vaccine
Tumawag sa (808) 586-8332 o 
toll free sa (833) 711-0645
May mga tagasalin

AlaminKatotohananang

COVID-19 Vaccines - Tagalog



Ano ang aasahan…Ang mga bakuna ay parang 
pananggalang na proteksiyon 
sa sakit. 

Patatatagin ng mga bakuna ang iyong imunidad para 

handa ang katawan mong labanan ang COVID-19 kung 

na-expose ka. 

Pinaliliit nito ang posibilidad na maimpeksiyon ka 

kung na-expose sa COVID-19 at pinaliliit din nito 

ang posibilidad na  magkasakit ka nang malubha o 

mamatay kung nahawa sa COVID-19.

Binigyan ng U.S. Food and Drug Administration ng 

Pahintulot sa Emerhensiyang Paggamit (Emergency 

Use Authorization) ang mga bakuna sa COVID-19. 

Sinuri at inaprobahan ang mga ito ng mga 

independiyenteng siyentista at propesyonal sa 

pangangalaga ng kalusugan. 

Dumaan sa parehong proseso at mga pagsusuri 

sa kaligtasan ang lahat ng ibinigay na bakuna. 

Tumutugon ang mga ito sa parehong mga 

pamantayan sa kaligtasan tulad ng mga nakaraang 

bakuna. Sinubukan ang lahat ng aprobadong bakuna 

sa libo-libong may sapat na gulang na may iba't ibang 

pinagmulan. Daan-daang milyong bakuna ang ligtas na 

naibakuna sa Estados Unidos. 

Bago Magpabakuna

Sa Oras ng Bakuna

Pagkatapos Magpabakuna

May tatlong bakuna sa COVID-19 ngayon sa Estados 
Unidos. Ang mga ito ay ang mga bakunang Pfizer-BioNTech, 
Moderna, at Johnson & Johnson. Bahagyang nagkakaiba 
ang bawat brand ng bakuna, ngunit ligtas at mabisa ang 
lahat ng ito. 

Sa kasalukuyan, kailangan mo ng dalawang dose ng mga 
bakunang Pfizer-BioNTech at Moderna. Kailangan mo lang 
ng isang dose ng bakunang Johnson & Johnson.

Ang bakunang Pfizer-BioNTech ay kasalukuyang 
aprobado para sa mga 12 taong gulang pataas. Ang 
mga bakunang Moderna at Johnson & Johnson ay 
kasalukuyang aprobado para sa mga 18 taong gulang 
pataas. Pinag-aaralan ang gamit ng mga bakunang ito 
sa nakababatang grupo. Kakailanganin ng mga menor 
de edad ang pahintulot ng magulang o tagapangalaga. 

Kung buntis o nagpapasuso ka, puwede kang 
mabakunahan. Walang ebidensiya na nagdudulot ng 
problema sa pagbubuntis ang bakuna sa COVID-19. 

Wala ring ebidensiya na side effect ng anumang 
bakuna, kabilang ang mga bakuna sa COVID-19, ang 
pagkabaog ng lalaki at babae.

Sino ang Maaaring Mabakunahan?

LIBRE ang bakuna sa COVID-19 Hindi mo kailangan ng 
insurance sa kalusugan para mabakunahan.

Dalhin mo ang iyong insurance card kung mayroon 
ka, ngunit hindi ito kinakailangan at hindi ka sisingilin 
kung wala kang insurance.

HINDI kailangan ang numero ng Social Security at ID 
ng pamahalaan.

Kapag nasa site ka na, hihilingin sa iyong punan ang 
isang screening checklist. 

Makakatanggap ka rin ng card na nagtatala ng iyong 
bakuna. Mahalagang itabi mo ang card na ito para sa 
iyong rekord.

Hihilingin sa iyong manatili nang 15-30 minuto sa 
site para mamonitor kung may allergic reaction. 
Napakabihira ng mga allergic reaction.

Maaari kang makaranas ng mga side effect 
pagkatapos mabakunahan Kabilang sa mga 
karaniwang side effect ang pananakit ng braso, 
lagnat, at pagkapagod sa loob ng 72 oras matapos 
mabakunahan. 

Ang mga side effect na ito ay madalas na 
nangangahulugan na ang bakuna ay gumagana sa 
pagbuo ng isang immune response. 

Maituturing kang ganap na bakunado 14 araw 
pagkatapos ng huling dose mo. Pinag-aaralan ng mga 
siyentista kung gaano katagal ang imunidad. 

“Ginawa ko ang bahagi 
ko at gawin mo rin ang 
sa iyo. Magpabakuna 
na ngayon!” 
Rachel Kane
Residente ng Oahu


