I-scan ang QR code o pumunta sa bit.ly/UsapTayoCOVIDVax
para makakuha ng digital copy ng booklet na ito. I-share ang
digital copy sa iba pang community health workers at social
mobilizers!
Maaaring may mga update sa mga mensahe at iba pang nilalaman ng gabay na ito
base sa mga patuloy pag-aaral at karanasan sa pagbabakuna konta COVID-19.
Bisitahin ang Department of Health (DOH) website (doh.gov.ph) at DOH Facebook
page para sa anumang update.
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Patuloy na kumakalat ang COVID-19 sa
Pilipinas. Upang mapabagal ang pagkalat
nito, inilunsad ang Resbakuna, isang
nasyunal na kampanya na naglalayong
mabigyan ng bakuna laban sa COVID-19
ang lahat ng eligible na Pilipino.
Mahalagang sundin ang tinalagang
prioritization sa ating layunin na
mabakunahan ang lahat ng kabilang sa
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Ang gabay na ito ay ginawa para sa mga
community health workers, vaccination
teams, volunteers, at social mobilizers
para magkaroon ng positibong ugnayan sa
komunidad at mapataas ang kumpiyansa ng
mga tao sa pagpapabakuna kontra COVID-19.
Inaasahang makapagbibigay ito ng mga
panuntunan at halimbawa para maipaliwanag
ang kahalagahan ng pagpapabakuna;
tugunan ang mga tanong, agam-agam, o
pagtanggi sa bakuna; at maiwasan ang
pagkalat ng mga maling impormasyon.
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1. Ibahagi ang mga mensahe ukol sa
pagbabakuna kontra COVID-19
2. Alamin ang pinakamahalagang
impormasyon ukol sa Resbakuna:
• National COVID-19 vaccination
campaign
• Mga sagot sa mga karaniwang
katanungan ng komunidad ukol sa
COVID-19 at mga bakuna kontra
COVID-19

3. Hikayatin ang mga kabilang sa eligible
population na magpabakuna.
4. Tugunan ang mga agam-agam o
pagtanggi sa bakuna kontra COVID-19
5. Tumulong na labanan ang pagkalat ng
maling impormasyon.

Pagbabakuna para sa COVID-19

Mga dapat tandaan para sa
makabuluhang usapan

Sa komunidad
1. Maging palakaibigan at magalang.
2. Gumamit ng simpleng salita tuwing nagpapaliwanag.
3. Hikayating magtanong at magpahayag ng saloobin at agam-agam ang kausap bago
sagutin o tugunan ang mga ito at iwasto ang anumang maling impormasyon.
4. Iwasang gumamit ng mga salitang mapanghusga.
5. Gumamit ng mga katagang nagpaparamdam ng empathy at pagmamalasakit gaya ng:
• “Naiintindihan ko ang iyong mga saloobin…”
• “Naiintindihan kong ikaw ay nababahala…”
• “May karapatan kang makaramdam ng…”
• “Sa ganitong sitwasyon, ang iyong reaksyon ay normal…”
• “Pag-usapan natin ang mga posibleng solusyon…”
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• “Kung papahintulutan ninyo, gusto sana naming…”
• “Ang puwede naming maitulong ay…”
6. Kung mayroong mga tanong na hindi masagot, i-refer o alamin ang sagot mula sa isang
pinagkakatiwalaang tao. Huwag magbigay ng impormasyon kung hindi sigurado:
• Sumangguni sa local na pamahalaan o sa regional DOH office
• Kumunsulta sa DOH website (https://doh.gov.ph/vaccines), sa DOH Facebook
page o sa official DOH Viber group; o
• Tumawag sa COVID-19 Hotline: 02 - 894 - COVID (26843) at 1555.

Sa vaccination site
Mahalaga ang maayos at makabuluhang usapan para lalong mapataas o mapaigting
ang kumpiyansa ng mga tao sa bakuna. Magiging daan din ito para sila ay mamahagi ng
impormasyon at mangumbinsi ng iba pang kailangang mabakunahan sa komunidad.
Health Education Area
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1. Makipagpalagayang-loob. Maaaring simulan ito sa pamamagitan ng
pagpapasalamat sa pagpunta nila sa vaccination site para magpabakuna.
Kumustahin din sila kung ano ang ginagawa nila para makaiwas sa COVID-19.
2. Mahalagang maibahagi sa mga magpapabakuna ang mga mahalagang
impormasyon gaya ng mga sumusunod:
• Makatitiyak na ang bakuna ay ligtas at epektibo kung nabigyan na ng Emergency
Use Authorization o EUA ng Philippine Food and Drug Administration (FDA).
• Posible at normal lang na magkaroon ng reaksiyon mula sa bakuna. Ilan sa mga
ito ay ang bahagyang kirot, pamamaga o pamumula sa parte ng nabakunahan,
lagnat, sakit ng kasu-kasuhan, sakit ng ulo, pagduduwal at paglaki ng mga kulani.
Inaasahang maari itong maramdaman sa loob ng isa hanggang 3 araw. Imungkahi
rin kung anu-ano ang gagawin kung sakaling maranasan ang mga ito.
• Kung mayroong ibang sintomas bukod sa nabanggit o tumagal ang sintomas nang
higit sa inaasahan, kontakin ang health facility kung saan nagpabakuna o sa inyong
pinakamalapit na healthcare provider. Kung emergency, pumunta agad sa ospital.
Maaaring wala itong kinalaman sa bakuna ngunit kailangan pa ring magamot.
3. Ipapanood sa kanila ang mga akmang video para makatulong na maintindihan nila
ang tungkol sa pagbabakuna. Bigyan din sila ng kopya ng mga babasahin tungkol sa
COVID-19, kung mayroon.
4. Para lalong lumakas ang kanilang kumpiyansa sa pagpapabakuna, maaaring ibahagi
ang inyong positibong karanasan bilang isa sa mga naunang nabakunahan kontra
COVID-19. Mahalaga ito dahil bilang health worker, isa ka sa mga pinagkakatiwalaan
ng mga tao sa komunidad pagdating sa usaping pangkalusugan.
5. Bago sila papirmahin ng consent form, hikayatin silang magtanong at ibahagi ang
anumang agam-agam kung mayroon at sikaping masagot ang mga ito.

Pagbabakuna para sa COVID-19

6. Ipaliwanag ang layunin ng consent form at siguruhing naiintindihan ng mga
babakunahan ang nilalaman nito at makakapagtanong sila kung kailangan.
7. Pagkatapos mapirmahan ang consent form, ipaliwanag na sa susunod na hakbang
(screening area), kukumpirmahin kung sila ay mayroong mga sintomas o sakit na
maaring maging dahilan upang ipagpaliban ang pagbabakuna o upang sila ay hindi
maaaring mabakunahan.
Vaccination Area
Bago Bakunahan
Bago iturok ang bakuna, tanungin kung handa na silang magpabakuna. Kung mayroon
silang mga tanong o agam-agam, sagutin ang mga ito.

Pagkatapos Bakunahan
• Purihin ang nagpabakuna sa kanyang naging desisyon na protektahan ang sarili at
ang kanyang komunidad laban sa COVID-19. Banggitin na ito ay tamang desisyon at
mahalagang hakbang patungo sa layunin ng ating bansa na maka-recover mula sa
COVID-19.
• Sabihin kung kailan at saan babalik para sa susunod na dose, kung mayroon.
• Ipaliwanag na kailangan munang manatili sa post-vaccination monitoring area sa
loob ng 15 hanggang 30 minuto para ma-obserbahan ang anumang reaksiyon ng
katawan pagkatapos mabakunahan.
• Ulitin ang mga mensahe tungkol sa maaaring side effects at gagawin kung
maranasan ang mga ito. Bigyan din ng contact information kung kanino o saang
health facility maaring sumangguni kung kailangan.
• Bigyang-diin na kahit nabakunahan na, mahalaga pa rin ang pagsuot ng face mask,
face shield, pagdistansiya ng isang metro o higit pa mula sa ibang tao, at madalas
na paghuhugas ng kamay.
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1. Ang ilan sa mga babakunahan kagaya
ng mga sumusunod ay maaaring
mangailangan ng espesyal na suporta
para makumbinsi o makapunta sila sa
mga health facilities para magpabakuna:
• Nakatira sa malalayong lugar
o Geographically Isolated and
Disadvantaged Areas (GIDA); at
conflict-affected areas - maaaring
hindi makapagpa-register dahil
sa layo o sitwasyon sa lugar;
maaaring hindi marating ng mga
anunsiyo at impormasyon tungkol sa
pagbabakuna
• Indigenous Peoples o katutubong
mamamayan - may sariling
katutubong wika at maaaring hindi
maintindihan ang Filipino o Ingles
na karaniwang ginagamit sa mga
babasahin o anunsiyo sa TV at radyo.
• Mga matatanda o may kapansanan
o persons with disability - maaaring
hirap o hindi makabasa o makarinig
• Transient o mobile populations o mga
palipat-lipat ang tahanan; informal
settlers - maaaring iba ang prayoridad
at hindi nasusubaybayan ang mga
impormasyon o anunsiyo

• Mga kabilang sa iba't-ibang sekta
ng relihiyon - maaring ang kanilang
desisyon ay nakadepende sa
pagbibigay ng basbas ng kanilang mga
lider gaya ng Ulama/ Pastor/Pinuno/
Elder at kung halal ang bakuna
2. Mahalagang maibigay ang akmang
suporta sa kanila para masigurong
walang maiiwan sa ating mga hakbang
para sa pagbabakuna laban sa COVID-19.
3. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga
maaring gawin para masuportahan sila:
• Paggamit ng simpleng salita o kung
kailangan, katutubong salita
• Paggamit ng iba’t ibang paraan para
maihatid ang mga impormasyon,
magkaroon ng ugnayan, at
makapagtanong sila kung kailangan;
at puntahan sa kanilang mga tirahan
basta’t masusunod ang COVID-19
safety protocols
• Paggamit ng mga larawan, drawing, at
kung ano pang mga visual materials
para mas maipaliwanag ang mga
mahahalagang impormasyon
• Pakikipag-ugnayan sa mga nagaalaga sa kanila (gaya ng sa may
kapansanan)

Pagbabakuna para sa COVID-19

Pangkalahatang mensahe tungkol sa
pagbabakuna kontra COVID-19
1. Patuloy na kumakalat ang COVID-19 sa ating komunidad. Mabilis itong kumalat,
maaaring magdulot ng malubhang sakit, at nakamamatay lalo na sa mga may edad
na at may iba pang sakit.
2. Magpabakuna kontra COVID-19 kung ikaw ay kasama sa priority groups na bibigyan
ng bakuna o magkaroon ng pagkakataon na mabigyan nito. Makatutulong ito para
makaiwas sa malubhang kaso ng COVID-19 at kamatayan mula sa sakit na ito. Mas
maliit ang tsansang magkasakit ng COVID-19 pagkatapos makumpleto ang bakuna
laban dito. Kung sakali mang magkasakit man, hindi magiging malubha ang iyong
mga sintomas.
3. Pagkatapos mabakunahan, ituloy pa rin ang pagsuot ng face mask, face shield,
pagsunod sa physical distancing, at madalas na paghuhugas ng kamay. Ito ay dahil
sa ngayon:
• Hindi pa tiyak kung hanggang kailan tatagal ang proteksyong maaring makuha sa
bakuna
• Hindi pa natin alam kung ang taong nabakunahan ay mayroon lamang proteksyon
para sa sarili at maaari pa ring makahawa sa iba
4 . Para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19, kailangang mabakunahan ang
nakararami. Sa iyong pagpapabakuna, hindi lang sarili mo ang iyong binibigyan ng
proteksiyon kundi pati ang ibang tao. Ito rin ang iyong ambag bilang mamamayan
para malabanan ang pandemyang ito.
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Karaniwang tanong ukol sa pagbabakuna
kontra COVID-19

Ukol sa COVID-19
Ano ang COVID-19?
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• Ang COVID-19 ay dulot ng isang bagong virus na tinatawag na Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Mabilis itong kumalat,
makahawa, at mas malala ang epekto nito sa mga taong may iba pang sakit at
karamdaman; at mga matatanda.
• Karamihan sa mga may COVID-19 ay gumagaling nang walang espesyal na gamutan
maliban sa pagtugon sa mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, at sipon. Ngunit may
ibang kaso rin na nauuwi sa pulmonya, pagka-ospital, o pagkamatay.

Pagbabakuna para sa COVID-19

Anu-ano ang mga sintomas ng COVID-19?
• Ang mga kadalasang sintomas ay lagnat, ubo, at pagkapagod. May iba ring
nakararanas ng pananakit ng katawan, baradong ilong, sipon, pamamaga at
pananakit ng lalamunan, hirap sa paghinga at pagkawala ng pang-amoy o panlasa.
• Maaring maramdaman ang mga sintomas hanggang 14 na araw matapos maexpose sa isang taong may COVID-19 ngunit hindi lahat ng taong may COVID-19 ay
magkakaroon ng sintomas.
• Bagama’t walang sintomas (asymptomatic), maaari pa rin nilang maikalat ang virus.

Paano ito kumakalat?
Ang COVID-19 virus ay kumakalat sa pamamagitan ng droplets o talsik ng laway o
sipon na galing sa taong mayroon nito. Nahahawa ang ibang tao kapag ang droplets ay
nahawakan at pumasok sa bibig, ilong, o mata. Maaaring maiwan ang mga droplets sa
ibabaw ng mga gamit o bagay at maari itong maipasa sa mga taong nakakahawak sa
mga ito. Maaari ring mahawaan sa pamamagitan ng airborne transmission o kapag
nalanghap ang hangin na inubohan, binahingan, o hiningahan ng taong may COVID-19.
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Nagagamot ba ito?
Wala pang gamot laban sa COVID-19 ngunit mayroong mga bakuna na makatutulong
upang maiwasan ang malubhang kaso ng Covid-19 at pagkamatay dahil dito.

Paano ito maiiwasan?
Sundin ang mga sumusunod na BIDA Solusyon Plus behaviors para pabagalin ang
pagkalat nito:
• Bawal ang walang face mask at face shield
• I-sanitize ang mga kamay at bagay
- Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o alcohol-based sanitizer
- Mag-disinfect ng mga bagay na madalas hawakan
- Tamang pagbahing o pag-ubo gamit ang looban ng siko o malinis na tisyu
• Dumistansya ng isang metro o higit pang layo mula sa ibang tao kung lalabas ng bahay
• Alamin ang tamang impormasyon
- Ugaliing i-tsek ang mga naririnig na impormasyon tungkol sa COVID-19 at bakuna
sa mga awtorisadong ahensiya tulad ng DOH, World Health Organization (WHO),
at UNICEF
• Magpabakuna sa mga itinalagang vaccination site sa inyong lugar. Alamin ang
iskedyul kung kailan ka maaaring bakunahan.

Kahalagahan ng pagbabakuna kontra COVID-19
Bakit kailangang magpabakuna?
Maraming namamatay at patuloy na nalalagay sa peligro dahil sa COVID-19. Sa tulong
ng bakuna, maiiwasan o mababawasan ang mga sumusunod:
• sintomas ng impeksiyon
• malubhang kaso ng COVID-19
• pagkalat ng COVID-19 sa komunidad

Paano nilalabanan ng bakuna ang sakit?
Ginagaya ng bakuna ang mikrobyong nagdudulot ng sakit at naghuhudyat na gumawa ang
katawan ng mga antibody na lalaban sa mikrobyo. Ang mga antibody ang siyang magbibigay
proteksyon sa katawan laban sa sakit.
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Kailangan bang magpabakuna ang lahat?
Hindi man sapilitan ang pagbabakuna, hinihikayat ang publiko na magpabakuna
ayon sa prayoritisasyon hangga’t maaari at kung may sapat na supply ng bakuna.
Prayoridad na mabakunahan ang mga health workers, matatanda, at may mga ibang
sakit o karamdaman dahil sila ang may pinakamataas na posibilidad na mahawa o
magkaroon ng malubhang COVID-19 na maaari nilang ikamatay. Ang pagbabakuna,
kasama ang pagsusuot ng mask, palagiang paglilinis ng kamay, physical distancing at
pag-iwas sa matataong lugar, ay mahahalagang hakbang para mapabagal ang pagkalat
ng sakit na ito.

Libre ba ang bakuna?
Oo, libre ang bakuna. Walang kailangang bayaran ang sinumang magpapabakuna
laban sa COVID-19.

Kaligtasan ng bakuna kontra COVID-19
Mayroon bang side effects mula sa pagbabakuna kontra COVID-19?
Tulad ng ibang mga bakuna, maaaring makaramdam ng side effects mula sa
pagbabakuna ngunit karaniwan sa mga ito ay banayad at pansamantala lamang. Mas
matimbang ang proteksyon na maibibigay ng bakuna kaysa sa maliit na posibilidad na
makaramdam ng malubhang side effects.

Ligtas at epektibo ba ang mga bakuna?
Oo. Masusing sinuri ng mga eksperto ang mga ibibigay na bakuna kontra COVID-19
para matiyak na ligtas at epektibo ang mga ito.

Totoo bang may mga namatay dahil sa bakuna?
Hindi, ang mga ulat ng mga namatay ay hindi dahil sa bakuna. Bilang bahagi ng
pagmo-monitor ng safety ng bakuna, isang independent na grupo ng mga eksperto na
nag-imbistiga ng mga kaso at nakitang nagkataon lamang ang kanilang pagkamatay.
Iba-iba ang naging dahilan ng kanilang pagkamatay, kadalasan ay dahil sa dati ng
karamdaman.
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Mga bakuna kontra COVID-19
Aling mga bakuna kontra COVID-19 ang matatanggap ng mga Pilipino?
• Dahil walang iisang kumpanya ang makakapagbigay ng kabuuang supply para sa
lahat ng Pilipinong kailangan mabakunahan, kasalukuyang nakikipag-negosasyon
ang pamahalaan para sa mga sumusunod na vaccine brands - Astrazeneca, Janssen,
Gamaleya, Moderna, Novavax, Pfizer, Bharat Biotech at Sinovac.
• Sa kasalukuyan (Hunyo 2021), nabigyan na ng Emergency Use Authorization
(EUA) ng Philippine Food and Drug Administration (FDA) ang mga bakunang
Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Sinovac (Coronavac), Gamaleya (Sputnik V), Bharat
Biotech's Covaxin, Janssen, Moderna at Covaxin (Bharat Biotech).

Ano ang pagkakaiba ng EUA at Certificate of Product Registration?
Ang EUA ay ibinibigay sa gitna ng isang public health emergency sa mga gamot o
bakunang napatunayang ligtas at epektibo base sa pangunahing datos (kalahati ng
target na populasyon) ng Phase III clinical trials.
Ang Certificate of Product Registration naman ay ibinibigay sa mga gamot o bakuna na
napatunayang ligtas at epektibo base sa kumpletong datos ng Phase III clinical trials. Ito
ay nagbibigay pahintulot ng pagbili/pagbenta at malawakang paggamit ng produkto.

Alin sa mga bakuna kontra COVID-19 ang pinaka-epektibo?
• Lahat ng bakunang nabigyan ng EUA ng Philippine FDA
ay epektibo para makaiwas sa malubhang kaso ng
COVID-19 at kamatayan mula sa sakit na ito.
• Hinihikayat ang lahat na hangga’t maaari, tanggapin
ang alinman sa mga bakunang maaaring ibigay
sa inyo. Magkakaiba man ang paraan kung paano
nakapagbibigay ang mga ito ng proteksiyon laban sa
COVID-19, ang higit na mahalaga ngayon ay mabigyan
kayo ng agarang proteksiyon at makatulong para
mapabagal o matigil ang pagkalat ng sakit na ito.

Maaari bang pumili ng brand ng bakuna?
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Hindi, dahil ang pagbabakuna ay alinsunod sa prayoritisasyon ng mga grupong
babakunahan at iskedyul ng pagdating ng mga bakuna. Ang alinmang bakunang
nabigyan ng EUA ng Philippine FDA na dumating sa bansa ang siyang ibibigay ayon sa
prayoritisasyon.

Pagbabakuna para sa COVID-19

Kung hindi ako maaaring pumili ng bakuna, maaari ba akong tumanggi?
• Maaaring tumanggi ngunit tiyaking may tamang impormasyon mula sa mga
eksperto at health professionals bago tumanggi sa bakuna.
• Bagama’t hindi sapilitan ang pagbabakuna, hinihikayat ang lahat ng babakunahan
na magpabakuna dahil ang higit na mahalaga ngayon ay magkaroon ng agarang
proteksiyon mula sa malubhang kaso ng COVID-19 at pagkamatay mula sa sakit na ito.

Kung ako ay magpapabakuna, masisiguro bang pareho ang brand na
makukuha para makumpleto ang dalawang dose?
Oo, nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga lokal na pamahalaan para masiguro ang
paglaan ng sapat na bakuna para makumpleto ang dalawang dose ng parehong brand
ng bakunang may EUA mula sa Philippine FDA.
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Mga prayoridad na grupo na babakunahan
Sinu-sino ang unang mababakunahan?
Dahil limitado ang supply ng bakuna at hindi sabay-sabay ang pagdating ng mga ito
sa bansa, sisikapin ng pamahalaan na mabigyang prayoridad ang mga sumusunod
hanggang sa mabakunahan ang buong populasyon:

Mga frontline workers sa mga health facility (pampubliko man
o pang-pribado), mga propesyonal at mga hindi propesyunal
kabilang ang mga mag-aaral na humaharap sa mga pasyente,
nursing aides, janitor, barangay health workers, at iba pa
Mga senior citizen edad 60 taon pataas
Mga taong may ibang karamdaman (hal: may altapresyon o
diyabetis atbp) at hindi kasama sa naunang pangkat
Mga frontline workers sa mahahalagang sektor kabilang ang mga
uniformed personnel at iba pang manggagawa sa mga sektor na
itinakda ng IATF at humaharap o nakikipagugnayan ng madalas sa tao
Indigent population

Mga guro at mga social worker
Ibang mga manggagawa sa pamahalaan
Iba pang manggagawa sa mahahalagang sektor
Mga pangkat na may mas mataas na risk o peligro maliban sa mga
senior citizen at indigent population
Mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat (Overseas Filipino
Workers o OFW)
Iba pang natitirang manggagawa

Natitirang mga Pilipinong hindi kabilang sa mga naunang grupo
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Ano ang basehan ng pagpili kung sino ang mauunang babakunahan laban sa
COVID-19?
• Batay ito sa layunin na kailangan maproteksyunan ang kasalukuyang health system
na siyang nag-aalaga sa lahat, at maprotektahan ang mga taong may mas mataas na
peligrong magkaroon ng malubhang kaso ng COVID-19 o mamatay dahil dito.
• Unang mabibigyan ng bakuna kontra COVID-19 ang mga frontline health workers
at uniformed personnel. Dahil sa kanilang trabaho, sila ang may pinakamataas na
posibilidad na mahawaan ng COVID-19 at kailangan nilang makaresponde upang
patuloy na makapagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Susunod dito ang mga
matatanda at mga may ibang karamdaman (o co-morbidities) dahil mas mataas ang
peligrong magkaroon ng malubhang kaso ng COVID-19 o mamatay dahil dito.
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Eligibility: Sinu-sino ang maaring mabakunahan
Maaari bang magpabakuna ang mga may sakit tulad ng diabetes o high blood
pressure?
Oo. Isa sa mga unang babakunahan kontra COVID-19 ang mga may karamdaman
(co-morbidity), tulad ng high blood pressure at diabetes. Maaari silang bakunahan
basta’t kontrolado ang kanilang mga sakit.

Maaari bang magpabakuna ang mga buntis?
• Ang mga buntis ay maaaring magpabakuna nang mga vaccine trials ng may pagiingat (precaution), bilang limitado ang datos sa mga buntis na kasama sa scientific
studies para sa mga bakuna. Mas inirerekomenda na magpabakuna matapos ang
unang tatlong buwan ng pagbubuntis.
• Bagaman hindi kailangan ng medical certification mula sa doktor bago
magpabakuna, inirerekomendang kumunsulta sa doktor upang masuri nang
mabuti ang kalagayan o sitwasyon (hal. kung may iba pang sakit o kung mataas
ang posibilidad na mahawa dahil ang buntis ay isang health worker) at makapagdesisyon kung dapat ba siyang bakunahan.

Maari bang magpabakuna ang mga nagpapasuso?
• Oo. Ayon sa World Health Organization (WHO), kung ang isang nagpapasuso ay
kabilang sa grupong inirekomendang magpabakuna (hal. health worker), dapat
siyang bigyan ng pagkakataong magpabakuna.
• Hindi inirerekomenda na ipagpaliban ang pagpapasuso bago o matapos
magpabakuna.

Dati akong nagkaroon ng COVID-19 at gumaling na. Kailangan ko pa bang
magpabakuna?
• Oo, inirerekomenda pa rin na magpabakuna ang mga taong gumaling na mula
sa COVID-19 para magkaroon ng karagdagang proteksyon. Kung pwede ka ng
magpabakuna ayon sa iyong prayoritisasyon, magpabakuna agad kung gumaling na
o natapos na ang paggamot at schedule na ng iyong pagbabakuna Hindi na kailangan
maghintay ng agwat na 90 na araw gaya ng nakasaad sa lumang guidelines.
• Patuloy ang mga pag-aaral para matukoy kung may proteksyong nakukuha ang mga
taong gumaling mula sa COVID-19 at kung mayroon man, gaano ito katagal.
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Sino ang hindi maaaring magpabakuna laban sa COVID-19?
Depende ito sa brand o klase ng bakuna, ngunit sa pangkalahatan, hindi dapat
tumanggap ng bakuna ang mga sumusunod:
• dati ng nagkaroon ng malubhang allergic reaction pagkatapos ng unang dose ng
bakuna,
• dati nang nagkaroon ng malubhang allergic reaction sa anumang sangkap ng
bakuna.
• wala pang 18 taong gulang dahil limitado pa ang datos hinggil sa pagbabakuna sa
mga bata kontra COVID-19

Pagpaparehistro para sa bakuna kontra COVID-19
Paano makakuha ng bakuna kontra COVID-19?
• Sa kasalukuyan, ang mga lokal na pamahalaan ang naglilista (masterlisting) ng mga
mababakunahan, nag-i-iskedyul, at nagtatakda ng mga vaccination post.
• Makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan para sa proseso ng masterlisting
(maari itong online) at pag-i-iskedyul para mabakunahan. Susundin pa rin ang
prayoritisasyon para sa mga magpapabakuna.

Saan magpaparehistro para makakuha ng bakuna kontra COVID-19 ?
• Lahat ng Pilipino ay magpapalista o
magre-register sa kanilang mga lokal
na pamahalaan kung nasaan ang
kanilang:
- permanenteng tirahan,
- kasalukuyang tirahan o
- lugar ng trabaho.

Anu-ano ang mga kailangan para sa pagpaparehistro?
• Maliban sa buong pangalan at petsa ng kapanganakan, may mga lokal na
pamahalaan na maaring manghingi rin ng PhilHealth Identification Number
(PIN). May mga katanungan rin ukol sa trabaho at kung mayroong ibang mga
karamdaman (halimbawa: high blood pressure, diabetes, hika).
• Sa ilang mga lokal na pamahalaan, maaring online (app o form) ang
pagpaparehistro.
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Maaari bang dumiretso (walk-in) na lang sa vaccination site o health center
para magpabakuna kontra COVID-19?
• Hindi maaaring mag-walk-in sa vaccination site dahil ang mga babakunahan ay base
sa mga naka-schedule sa bawat araw.
• Sapat lang ang bakuna na nasa vaccination site para sa nakatakdang bilang ng
babakunahan bawat araw.

Hindi ba mabibili ang bakuna kontra COVID-19 sa mga botika o klinika?
• Hindi mabibili ang bakuna mula sa mga pribadong botika o klinika. Sa kasalukuyan
(Mayo 2021), tanging ang pamahalaan lamang ang awtorisadong bumili at mamigay
ng bakuna. Walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna kontra COVID-19 sa
publiko hangga’t wala pang full market authorization ng Philippine FDA.
• Mayroon ding mga pribadong mga kumpanya na nakikipag-ugnayan sa pamahalaan
upang mabigyan nila ng libreng bakuna ang kanilang mga empleyado. Makipagugnayan sa inyong kumpanya ukol dito.

Iskedyul, lugar, at proseso ng pagbabakuna
Paano malalaman ang schedule ng pagbabakuna?
Ang lokal na pamahalaan at ang health facility ang
magtatakda ng iskedyul. Maaaring itawag sa,
i-text o i-email sa inyo ang iskedyul ng inyong
pagpapababakuna. Kung walang marinig na abiso ukol
sa iskedyul, makipag-ugnayan sa COVID-19 center ng
iyong lokal na pamahalaan.

Maaari bang ibigay sa ibang tao ang slot ng taong tumangging magpabakuna
o hindi dumating sa araw na siya ay babakunahan?
Hindi maaaring ibigay ang slot ng pagbabakuna sa ibang tao kahit tumanggi o hindi
nakarating ang babakunahan sa iskedyul ng kanyang pagpapabakuna.
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Kung mayroon akong lagnat o sipon sa araw na ako ay nakatakdang
bakunahan, maaari pa rin ba akong magpabakuna sa araw ding iyon?
• Kung sa araw ng pagbabakuna ay nagkroon ka ng mga sintomas gaya ng lagnat,
sipon, at hirap sa paghinga, maaaring i-iskedyul ka sa ibang araw kapag mas naging
stable o gumaling na ang sakit.
• Ipagbigay-alam agad sa inyong Barangay Health Emergency Response Team
(BHERT) ang inyong kalagayan.

Saan gagawin ang pagbabakuna?

Maaaring italaga ang mga sumusunod bilang vaccination sites:
• Medical centers, mga ospital, at infirmaries (pampubliko at pribado)
• Rural Health Units (RHU)
• Health facilities ng iba pang ahensiya ng pamahalaan tulad ng Armed Forces of the
Philippines, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at
Department of Education
• Mga pribadong klinika
• Iba pang mga vaccination site na itinalaga ng lokal na pamahalaan
Mangyaring abangan ang anunsyo mula sa inyong lokal na pamahalaan ukol sa mga
iskedyul at vaccination site.
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Ngayong may pandemya, paano masisiguro na ligtas ang pagbabakuna sa
mga vaccination sites?
Mahigpit na sumusunod ang mga health workers at vaccination teams sa COVID-19
infection prevention and control (IPC) protocols:
• Nakasuot ng face mask at face shield tuwing magbabakuna
• Sumusunod sa tamang paghuhugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon o
alcohol bago at pagkatapos magbakuna
• Araw-araw na pag-monitor sa sarili para sa anumang sintomas ng COVID-19
Ang pagbabakuna ay gagawin sa bahagi ng health center o vaccination site na:
• Hindi kulob o kulong na may magandang daloy ng hangin o ventilation
• Nakahiwalay ang mga magpapabakuna sa mga nagpapagamot
• May sapat na espasyo para maipatupad ang physical distancing
Lilimitahan ang physical contact o interaksiyon sa pagitan ng magbibigay ng bakuna at
babakunahan nang hindi hihigit sa 15 minuto.

Ano ang magiging proseso ng pagbabakuna sa vaccination sites?
Maaaring may kaunting pagkakaiba sa proseso sa iba't ibang vaccination sites pero sa
pangkabuuan, ang bawat isang taong mabakunahan ay dadaan sa mga sumusunod na
proseso:
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Mga kailangang dalhin sa araw ng pagbabakuna
Ano ang kailangan kong dalhin na dokumento sa vaccination site kung saan
ako magpapabakuna?
Kailangang dalhin ang mga sumusunod:
• Isang government-issued ID (Hal: driver’s license, Unified
Multi-Purpose ID, PhilHealth ID, at passport) o kung
walang government ID, maari ring ipakita ang sedula,
barangay certificate, o birth certificate
• Anumang patunay na kayo’y bahagi ng priority group
- Priority Group A1 - Profession Regulation
Commission (PRC) ID
- Priority Group A2 - Office of Senior Citizen’s Affairs ID
- Priority Group A3, - Patunay ng karamdaman, tulad ng medical certificate mula
sa doktor, reseta ng gamot, record mula sa ospital (tulad ng discharge summary,
medical abstract, surgical record, o pathology report, atbp).
• Medical clearance para sa mga may karamdaman gaya ng mga sumusunod:
- Autoimmune disease, tulad ng lupus, Guillain-Barre syndrome
- Human Immunodeficiency Virus
- Kanser o malignancy na kasalukuyang naggamot (chemotherapy, radiotherapy
and immunotherapy)
- Mga sumailalim sa organ transplant
- Mga kasalukuyang ginagamot ng steroids
- Mga may taning na ang buhay dahil sa karamdaman
Ang mga taong may ibang karamdaman na hindi kasama sa mga nabanggit ay HINDI
mangangailangan ng medical clearance bago magpabakuna. Gayunpaman, sila pa rin
ay mangangailangan ng patunay ng kanilang karamdaman at sasailalim sa screening sa
araw ng kanilang pagbabakuna.
• Alinsunod sa minimum public health standards, kailangan ding magsuot ng face
mask, face shield at magdala ng alcohol para makapag-sanitize ng kamay.

Paano makakuha ng medical clearance?
Maaring kumuha ng medical clearance mula sa doktor sa pamamagitan ng teleconsultation
o konsultasyon sa RHU, primary care center o sa iba pang klinika o ospital.

Kailangan ko bang magpa-laboratoryo bago magpabakuna?
Hindi kailangang magpasuri sa laborataryo bago o matapos magpabakuna.
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Pagkatapos mabakunahan
Ano ang maaaring asahan matapos magpabakuna?
Maari kang makaranas ng alinman sa mga sumusunod:
• Pananakit, pamumula at pamamaga sa parteng tinurukan.
• Lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng katawan at kasu-kasuan, pagkahapo tulad ng sa
trangkaso.
Maglagay ng cold compress o malamig na bimpo sa parteng naturukan kung may kirot
o pamamaga. Maaaring uminom ng paracetamol kung may lagnat alinsunod sa dose na
rekomendado ng doktor.
Huwag mag-alala dahil kadalasan, banayad at pansamantala lang ang mga ito at
kusang mawawala pagkatapos ng dalawa o tatlong araw. Senyales ito na bumubuo ng
proteksyon ang katawan.

Ano ang gagawin ko kung tumagal o lumala ang aking mga sintomas?
Kumunsulta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na pasilidad kung hindi mawala ang
mga sintomas matapos ng tatlong araw, o kung lumalala ang mga ito pagkalipas ng
isang araw.

Matapos magpabakuna, maaari na bang itigil ang pagsuot ng face mask at
face shield ?
Kahit nabakunahan na ang isang tao,
kailangan pa ring sundin ang minimum
public health standards at gawin ang BIDA
behaviors para patuloy na maprotektahan
ang sarili at pamilya.
- Bawal ang walang mask
- I-sanitize ang mga kamay
- Dumistansya ng isang metro
- Alamin ang tamang impormasyon
Kailangan ng katawan ng dalawang linggo matapos ang pangalawang dose ng bakuna
para makabuo ng mas mataas na proteksyon mula sa COVID-19.
Patuloy pa rin ang mga pag-aaral kung maaaring maipasa ang virus sa iba kahit
nabakunahan na.
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Maaari ba akong magka-COVID-19 pagkatapos magpabakuna? Kung oo, bakit
ko kailangang magpabakuna?
Oo, may posibilidad na mahawa ka pa rin ng COVID-19 pagkatapos mong
mabakunahan ngunit makakaiwas ka sa malubhang kaso ng COVID-19 at kamatayan
mula sa sakit na ito.

Bakit ako nagkaroon ng COVID-19 pagkatapos kong mabakunahan?
May posibilidad pa ring mahawa ng COVID-19 matapos magpabakuna kung ikaw ay
na-expose sa virus:
• Sa loob ng 14 na araw bago maturukan ng unang dose
• Sa mga araw sa pagitan ng una at ikalawang dose
• Bago mabuo ng katawan ang proteksiyon mula sa bakuna pagkatapos ng una o
ikalawang dose
• Dahil sa hindi pagsunod sa BIDA behaviors at minimum public health standards

Paano ako makakasiguro na tunay at hindi peke ang bakunang makukuha ko?
Tanging ang mga bakunang nabigyan ng EUA ng Philippine FDA at naihatid at naimbak
sa tamang temperatura ang makapagbibigay ng proteksyon sa mga babakunahan.
Ang mga bakuna ay sensitibo sa temperatura. Ang mga bakunang walang EUA mula
sa Philippine FDA gayundin ang mga bakunang hindi naihatid at naimbak sa wastong
temperatura ay maaaring magdulot lamang ng kapahamakan sa kalusugan.
Para sa karagdagang impormasyon at update tungkol sa pagbabakuna kontra
COVID-19, puntahan ang DOH website (doh.gov.ph) at Facebook page.
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Pagtugon sa mga agam-agam at pagtanggi
sa bakuna kontra COVID-19
Narito ang ilang mga halimbawa kung paano matugunan ang mga agam-agam at
pagtanggi sa bakuna kontra COVID-19. Tandaan na ang pagtugon ay kailangan pa ring
i-akma sa isyu at sitwasyon ng kausap.

Kapag may agam-agam o ayaw magpabakuna, tandaan:
1. Alamin ang dahilan sa pamamagitan ng pagtatanong at pakikinig sa paliwanag ng
kausap.
2. Kausapin siya sa paraan na maipaparamdam mong naiintidihan mo ang kanyang
agam-agam o kung bakit ayaw niyang magpabakuna at handa kang bigyan
siya ng impormasyon para matulungan siyang magkaroon ng kumpiyansa sa
pagpapabakuna.
3. Kung kailangan, hingin ang suporta ng mga influencers o mga taong
pinagkakatiwalaan ng kausap lalo na ang mga nakapagpabakuna na para
makumbinsi silang magpabakuna.
4. Bilang health worker, maaaring isa ka rin sa mga nabakunahan na. Maaari mong
ibahagi sa iyong kausap ang iyong positibong karanasan sa pagpapabakuna.
5. Kung hindi makumbinsi, sabihin na kung sakaling magbago ang kanyang isip,
kontakin lamang ang lokal na pamahalaan o vaccination site.

Takot sa side effects
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Ipaliwanag ang mga sumusunod:
1. Hindi lahat ay maaaring makaranas ng side effects pagkatapos mabakunahan laban
sa COVID-19 ngunit kung maranasan ang mga ito, hindi ito dapat ikabahala. Gaya
ng side effects o reaksiyon mula sa ibang mga bakunang mahigit apat na dekada na
nating ginagamit sa buong mundo, ang mga ito ay normal na reaksiyon ng katawan
at panandalian lamang. Isa rin itong palatandaan na gumagana ang bakuna.
2. Kung mayroong impormasyon tungkol sa kung gaano katagal mararanasan ang side
effects at kung gaano ito kabigat (severity), sabihin din. Maaaring mag-iiba ito base
sa klase ng bakunang itunurok.
3. Ang mga maaari nilang gawin upang maibsan ang mga side effects at kung sakaling
may ibang sintomas na maranasan ay magpakonsulta sa doktor, ito man ay may
kinalaman o wala sa bakuna.
4. Bigyang-diin na ang benepisyong makukuha sa pagpapabakuna ay higit na
nakalalamang sa anumang side effects na maaaring maranasan ng panandalian
dahil sa pagpapabakuna.

Pagbabakuna para sa COVID-19

5. Sabihin kung mayroong hotline na puwedeng tawagan kung sakaling makaranas ng
side effects.

Hindi kumbinsido na ligtas ang mga bakuna kontra COVID-19
Ipaliwanag ang mga sumusunod:
1. Ang mga bakuna kontra COVID-19 na ginagamit sa Pilipinas ay binigyan ng ng FDA
ng EUA. Dumaan lahat ang mga ito sa istriktong safety protocols o standards at mga
malawakang pag-aaral ng mga bakuna na ginawa sa iba’t ibang bansa. Ang mga
bakunang dumaan sa masusing pag-aaral na nagpapatunay ng safety at efficacy
nito ang basehan ng pagbibigay ng Emergency Use Authorization ng FDA.
2. Kung mapabilang sa mga bibigyan ng bakuna, hangga’t maaari, tanggapin ito
bilang pagkakataon na magkaroon ng agarang proteksiyon para sa sarili at ibang
tao laban sa COVID-19. Ang pagbabakuna ay bahagi ng layunin ng ating bansa na
mabakunahan ang nakararami para mapabagal ang pagkalat ng COVID-19 at sa
kalaunan ay maibalik sa normal ang ating buhay.

Takot sa injection
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Ipaliwanag ang mga sumusunod:
1. Ang kirot na mararamdaman dahil sa injection ay panandalian lamang. Bigyang-diin
na ang kapalit naman nito ay ang agarang proteksiyon mula sa malubhang kaso ng
COVID-19 at kamatayan mula sa sakit na ito.
2. Kung ano ang puwedeng gawin sa parte ng braso kung saan itinurok ang bakuna
para maibsan ang kirot o pamamaga kung meron man, halimbawa, ang paggamit
ng cold compress o paglagay ng malamig na bimpo sa parteng tinurukan.

“Minadali ang paggawa ng mga bakuna kaya hindi ligtas.”

Ipaliwanag ang mga sumusunod:
1. Bago pa man nagkaroon ng pandemya, ilang dekada ng pinag-aaralan ng mga
eksperto ang mga coronavirus na kinabibilangan ng SARS-CoV-2 na nagdudulot ng
COVID-19 at mga teknolohiyang ginagamit sa paggawa ng mga bakuna.
2. Kinailangang makahanap ng agarang solusyon para mapabagal kung hindi man
matigil ang pagkalat ng COVID-19 na dahilan ng pagkamatay ng maraming tao sa
buong mundo, kung kaya’t may mga prosesong binigyang prayoridad para mapabilis
ang paggawa ng bakuna.
3. Nagkaroon ng malawakang kooperasyon ang mga eksperto sa buong mundo para
mabilis na matugunan ang pandemyang ito.
4. Maraming pondo ang nakalap mula sa pampubliko at pribadong sektor na siyang
nagbigay daan para maisagawa ang mga malawakang vaccine trials at masigurong
epektibo ang bakuna.
Bigyang-diin na walang safety protocols o standards ang nai-kompromiso sa paggawa
ng mga bakuna.
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Ayaw sa brand o klase ng bakunang ibibigay
Ipaliwanag ang mga sumusunod:
• Kinikilala ang karapatan ng bawat isa na mamili at magdesisyon para sa sarili ngunit
hinihikayat silang tanggapin ang anumang bakuna kontra COVID-19 na maaaring
ibigay sa kanila. Dahil nasa gitna tayo ng pandemya, ang pinakamahalaga ngayon ay
magkaroon ng agarang proteksiyon mula sa anumang bakuna na maaaring ibigay sa
taong babakunahan.
• Maaring tumanggi ang isang tao na magpabakuna ng kung anong brand ang nasa
vaccination posts. Ngunit sa pagtanggi, i-iskedyul uli siya pagkatapos mabakunahan
ang lahat ng nasa priority groups.
• Lahat ng bakunang ginagamit sa vaccination site ay nabigyan ng EUA at nagbibigay
proteksiyon laban sa malubhang kaso ng COVID-19 na maaaring ikamatay.
• Ang klase ng bakunang ibinibigay sa mga vaccination sites ay base sa kung ano ang mga
bakunang nabigyan ng EUA na dumating sa bansa at sa klase ng cold chain equipment
ng health center. May ilang bakuna na kailangan ng napakababang temperatura at hindi
lahat ng health center ay may akmang cold chain equipment para dito.
• Ang pagbabakuna ay bahagi ng layunin ng ating bansa na mabakunahan ang
nakararami para mapabagal at mapigilan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 at sa
kalaunan ay maibalik sa normal ang ating buhay.
• Kulang pa rin ang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa buong mundo. Ang
ating bansa ay gagamit lamang ng bakunang nabigyan ng EUA ng FDA at sa mga
manufacturers na makapagbibigay ng bilang ng doses na kailangan natin.

“Hindi kailangan ang bakuna. Marami sa mga nagkaka-COVID-19 ay
gumagaling naman.”
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Ipaliwanag ang mga sumusunod:
• Kung ang kausap ay kabilang sa priority groups, ipaliwanag na mas malaki ang
posibilidad na mahawa siya dahil sa kanyang trabaho (kung siya ay health worker);
o kaya dahil sa kanyang edad (kung matanda); o dahil sa kanyang kondisyon (hal.,
kung may iba pang sakit).
• Maliban sa makakaiwas na mahawa o magkaroon ng malubhang COVID-19, ang
pagpapabakuna ay makatutulong para hindi lalong kumalat ang COVID-19 at
mapigilan ang posibleng pag-mutate nito at magdulot ng mas malalang epekto sa
buong mundo.
• Dahil mayroon ng bakuna, hindi kailangang pagdaanan pa ang hirap ng pagkakaroon
ng COVID-19 at malagay ang buhay sa peligro.
• Malaking pondo rin ang kailangan para ma-quarantine at magamot ang mga
nagkaka-COVID-19. Dagdag ito sa mga kailangang pondohan ng ating mga lokal na
pamahalaan.

“Baka magka-COVID-19 ako dahil sa bakuna.”
Ipaliwanag ang mga sumusunod:
• Ang bakuna kontra COVID-19 ay hindi nagdudulot ng sakit na COVID-19 at sa halip ay
nagbibigay ito ng proteksiyon laban dito.
• Gaya ng ibang bakuna, sinasanay ng bakuna kontra COVID-19 ang katawan ng
naturukan nito na labanan ang COVID-19 virus kung nahawaan siya nito.
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Bawal sa relihiyon o salungat sa sariling paniniwala
Ipaliwanag ang mga sumusunod:
• Kahalagahan ng pagpapabakuna at ang maaaring mangyari kapag hindi sila
nabakunahan lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemya
• Mayroong mga bakuna na Halal certified gaya ng Sinovac
• Ang ibang bakuna rin gaya ng Pfizer, Moderna, AztraZeneca ay nagsasabi ring ang
sangkap na ginamit sa kanilang mga bakuna ay maihahalintulad din sa Sinovac (hal., no porcine contents).
Hingin ang suporta ng kanilang mga lider o mga taong pinagkakatiwalaan nila para
makatulong sa pagpapaliwanag ng kahalagahan ng pagpapabakuna.
Kahit tinatanggihan ang bakuna, manatiling marespeto sa relihiyon at paniniwala ng
mga tao. Sabihin na bukas ang vaccination site para bakunahan sila alinsunod sa
prayoritisasyon at panuntunan sa pagpaparehistro.

Gustong magpabakuna ngunit hindi kabilang sa priority groups
Ipaliwanag na uunahing bakunahan ang mga may mataas na peligrong mahawa at
magkaroon ng malubhang kaso ng COVID-19 o mamatay dahil sa sakit na ito. Kabilang
dito ang mga health worker, matatanda, at may sakit gaya ng hypertension.

Hindi man ito halimbawa ng agam-agam sa pagbabakuna, mahalagang matugunan ito at
mahikayat ang kausap na tumulong sa pagkumbinsi sa mga kabilang sa priority groups.
• Ipaliwanag ang basehan ng eligibility criteria.
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• Kilalanin ang kanyang interes na magpabakuna para ma-protektahan ang kanyang
sarili at pamilya laban sa COVID-19
• Ipaliwanag na dahil hindi siya kabilang sa priority groups, kailangan muna niyang
hintayin ang iskedyul kung kailan maaari na siyang bakunahan.
• Hingin ang kanyang suporta para mahikayat ang mga kakilala niyang kabilang sa
priority groups na magpabakuna.
• Ipaalala na kailangan niyang magsuot ng face mask, face shield, sumunod sa
physical distancing, at maghugas ng kamay nang madalas.
• Sabihin kung saan siya makakakuha ng iba pang mahalagang impormasyon tungkol
sa pagbabakuna upang magamit niya ang mga ito para makumbinsi ang ilan na
mayroong agam-agam tungkol sa bakuna.

“Baka hindi epektibo ang bakuna. Maaari pa rin palang mahawa kahit
nabakunahan na.”
Ipaliwanag na bagama't may posibilidad pa ring mahawa ng COVID-19 pagkatapos
mabakunahan, epektibo ang mga bakuna para makaiwas sa malulubhang COVID-19 at
pagkamatay mula sa sakit na ito.

“Mayroon akong mga ibang sakit kaya natatakot akong magpabakuna.”
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Ipaliwanag ang mga sumusunod:
• Sa pangkalahatan, mas lalong kailangang mabigyan ng agarang proteksiyon ang
mga taong may iba pang karamdaman (co-morbidity) tulad ng mga may high blood
pressure o diabetes dahil sila ay may mas mataas na posibilidad na magkaroon ng
malubhang COVID-19 o mamatay kapag sila ay nahawaan nito.
• Ligtas at epektibong mabakunahan ang mga may high blood pressure o diabetes
basta’t kontrolado ang mga ito.
• Sa vaccination site, masusing susuriin muna ng doktor, nars o health worker ang
kanilang kalagayan upang malaman kung maaari ng mabakunahan o ipagpaliban
muna.
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Pagtugon sa mga kumakalat na maling
impormasyon
Mahalagang mapabulaanan (refute) kaagad ang mga maling impormasyon tungkol
sa pagbabakuna kontra COVID-19 para hindi ito mauwi sa kawalan ng kumpiyansa ng
mga tao sa bakuna.

Mga dapat gawin para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon sa
komunidad:
1. I-monitor ang anumang kumakalat na maling impormasyon tungkol sa pagbabakuna
at kung maaari, kausapin ang nagpapakalat nito at pabulaanan gamit ang totoo at
tamang impormasyon mula sa mga pinagkakatiwalaang sources gaya ng:
• Local na pamahalaan o sa regional DOH office
• DOH website (https://doh.gov.ph/vaccines), sa DOH Facebook page o sa official
DOH Viber group; o
• COVID-19 Hotline: 02 - 894 - COVID (26843) at 1555.
2. Huwag ulitin at i-share ang maling impormasyon

3. Ipagbigay-alam ang kumakalat na maling impormasyon sa:
– KIRA chatbot ng DOH
– Facebook page messenger (https://m.me/OfficialDOHgov)
4. Payuhan ang publiko na maging mapanuri at huwag basta maniniwala sa mga
impormasyong nababasa, naninirig o napapanood tungkol sa pagbabakuna kontra
COVID-19 at tiyaking galing ang mga ito sa mga pinagkakatiwalaang sources:
• Kumunsulta sa DOH website (https://doh.gov.ph/vaccines), sa DOH Facebook
page o sa official DOH Viber group; o
• Tumawag sa COVID-19 Hotline: 02 - 894 - COVID (26843) at 1555.
• Sumangguni sa lokal na pamahalaan o sa regional DOH office
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Mga nalinaw na maling impormasyon.
Mga maling impormasyon tungkol sa bakuna laban sa COVID-19 na binigyang-linaw.

"Hindi natin kailangan ng bakuna laban sa COVID-19."
• Pinapakita ng kasalukuyang datos sa buong mundo
na epektibo ang bakuna para maprotektahan
tayo mula sa simptomatikong kaso ng
COVID-19 at maiwasan ang pagka-ospital o
pagkamamatay.

KAILANGAN NATIN ANG
BAKUNA!

"Hindi ligtas ang bakuna laban sa COVID-19."
• Dumaan sa mga pag-aaral (Clinical Trials) at
sertipikasyon (Philippine FDA Approval)
ang mga bakuna upang matiyak na
ligtas ang mga ito.

LIGTAS ANG MGA
BAKUNA!

"Ang mga bakuna laban sa COVID-19
ay magpapahina ng aking resistensya."
• Pinalalakas ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang
ating resistensya (immune system)
laban sa virus.

NAKAKATULONG ITO
PALAKASIN ANG ATING
RESISTENSYA!

"Hindi ko na kailangan magpabakuna dahil
maaari parin akong magkasakit kahit nabakunahan na."
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• Kahit meron mang pagkakataon na mahawa ang
isang tao sa COVID-19, mas mababa na ang
pagkakataon na ma-ospital o mamatay
dahil sa karagdagang proteksyon mula sa
bakuna.

DAGDAG PROTEKSYON
ANG PAGBABAKUNA!

Pagbabakuna para sa COVID-19

"Ang bakuna laban sa COVID-19 ay magdudulot
muli ng sakit ng mga gumaling na."
• Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay tumutulong
sa ating resistensya upang maiwasan ang
pagkaka-ospital o pagkamatay sa mga
taong gumaling na.

HINDI KA
MAKAKAKUHA NG
COVID-19 SA BAKUNA!

"Nakaka-baog ang mga bakuna laban sa COVID-19."
• Walang ebidensya na nagpapatunay nito. Dumaan
sa mga masusing pag-aaral ang bakuna
para tiyakin na ligtas ito.

HINDI NAKAKABAOG
ANG BAKUNA!

"Iniiba ng mga bakuna laban sa COVID-19
ang komposisyon ng aking DNA."
• Hindi nagiiba ang komposisyon ng DNA kung
nabakunahan ang isang tao. Walang live virus
sa bakuna at walang datos na nagsasabing
nakaka-apekto ito sa DNA.

LIGTAS AT EPEKTIBO
ANG MGA ITO!

"Peke ang mga bakuna laban sa COVID-19.
Pinagkakakitaan lang tayo ng mga gumagawa nito."
• Ang mga bakuna ay napatunayang nagbibgay
proteksyon laban sa COVID-19. Tinitiyak ng ating
gobyerno na nabibili ang mga ito sa murang halaga at
nabibigay sa mga tao nang walang
bayad.

KAILANGAN NATIN
NG BAKUNA!
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"Maaari na akong hindi magsuot
ng mask at shield pag nabakunahan na."
• Kinakailangan pa rin magsuot ng mask at face shields
(1) upang magbigay ng dagdag proteksyon laban sa
virus/ bagong variants o di naman
(2) hanggang nabakunahan na ang
karamihan sa atin.

PATULOY NA
SUMUNOD SA HEALTH
PROTOCOLS!

"Hindi ko na kailangan ng bakuna
dahil ako ay malusog at nasa kabataan pa."
• Ang sakit na COVID-19 ay hindi namimili ng biktima.
May mga naitalang kaso ng COVID-19
sa mga nakababata, pawang malusog,
at aktibong mga tao.

DAGDAG PROTEKSYON
ANG PAGBABAKUNA!

"May mga gamot akong pwedeng inumin
upang maiwasan ang COVID-19. Walang silbi ang mga bakuna."
• Wala pang napatunayang gamot upang maiwasan
ang COVID-19. Ngunit napatunayan
na epekitibo ang mga bakuna
upang maprotektahan ang tao laban
sa malubhang karamdaman at
kamatayan.

IWAS COVID ANG
PAGPAPABAKUNA!

"Sapat na ang unang turok (dose) ng bakuna.
Hindi ko na kinakailangan ang pangalawa."
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• Hindi sapat ang 1 turok (para sa mga bakuna na
kinakailangan ng 2 turok) upang mabigyan
ng pinakamataas na antas ng proteksyon.
Kinakailangan makumpleto and 2 turok para
dito.

ITULOY ANG
PANGALAWANG
TUROK NG BAKUNA!

Pagbabakuna para sa COVID-19

"Ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay may lamang
magnet at microchips upang ma-track ang mga nagpabakuna."
• Ang mga bakuna ay hindi naglalaman ng microchips
o tracker. Dumaan ang mga bakuna sa
masusing pagsisiyasat upang matiyak
ang kaligtasan nito.

LIGTAS ANG MGA
SANGKAP NG BAKUNA!

"May sangkap galing sa fetus ang bakuna."
• Ang COVID-19 vaccines ay hindi naglalaman
ng mga parte ng tao. Ligtas ang
mga ito at dumaan sa masusing
proseso ng paggawa.

WALANG SANGKAP NA
FETUS SA MGA
BAKUNA.

"Ang mga taong nabakunahan
ay mamamatay makalipas ng dalawang taon."
• Ang bakuna ay nagpapalakas ng iyong immune
system o resistensya.

HINDI DAHILAN NG
PAGKAMATAY ANG
PAGPAPABAKUNA.

"Hindi epektibo ang mga bakuna
laban sa COVID-19 dahil pawang minadali ito."
• Nanatiling epektibo ang mga bakuna. Dumaan
ang mga ito sa mga naaayon
na proseso at protocols sa
paggawa ng bakuna. Kahit pawang
mabilis ang paggawa nito ay sinisiguro
na dekalidad ang mga produktong ito.

EPEKTIBO ANG MGA
GINAWANG BAKUNA!
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Pagtugon sa Adverse Events Following
Immunization (AEFI)
Ang Adverse Events Following
Immunization (AEFI) ay mga
kondisyon o karamdaman na
naranasan ng isang tao pagkatapos
mabakunahan:
• Maaaring banayad o malubha
• Hindi ito nangangahulugan na
ito’y dahil sa bakuna
• Kadalasan, ang mga ito ay
nagkataon lamang
Kapag mayroong kaso ng malubhang
AEFI sa inyong lugar, gaya ng
kung na-ospital o namatay ang
isang tao ilang araw pagkatapos
nabakunahan, maaaring mangyari
ang mga sumusunod:
• Mabilis na kakalat ang balita sa komunidad, social media, at mass media
• Matukoy ang bakuna na dahilan kahit wala pang resulta ang imbestigasyon
• Magdulot ng takot sa ibang tao
• Mabawasan o mawawalan ng kumpiyansa ang mga tao at maging mga health
workers sa bakuna
Bilang health worker o social mobilizer, tandaan:
• Huwag magbigay ang kahit anumang pahayag tungkol sa nangyari at ang
dahilan nito hangga’t hindi pa nailalabas ang resulta ng imbestigasyon.
Bibigyan kayo ng abiso ng inyong Health Education and Promotion Officer kung
anu-anong mensahe ang maaring sabihin sa komunidad.
• Makinig sa mga tanong at hinaing ng mga apektado at sabihin na ang mga
ganitong pangyayari ay dumadaan sa masusing imbestigasyon para matukoy ang
dahilan ng AEFI.
• Maging alerto sa anumang kumakalat na maling impormasyon at i-report ito
sa iyong supervisor.
• Iwasang mag-post sa social media ang kahit anong impormasyon tungkol sa
pangyayari.
• Ang mga itinalagang spokespersons lamang ang maaaring magsalita sa media.
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Maging RESBAKUNA champion!
I-download at gamitin ang RESBAKUNA champions kit
• Communication playbook
• Training module at mga recordings
• Microplans at iba pang mga tools
bit.ly/COVIDVaccinesPHChampionsKit

Tumulong ipakalat (o disseminate) ang mga RESBAKUNA
materials
• Mga videos, brochures at infographics
• Mga tarpaulin at posters
bit.ly/RESBAKUNAMaterials

Basahin ang mga polisiya ukol sa pagbabakuna sa COVID-19
bit.ly/COVIDVaccinePolicies

Alamin ang tamang impormasyan. I-check mula sa mga
mapapakatiwalaang websites.
doh.gov.ph/vaccines
covid19.gov.ph/vaccine

I-report ang fake news sa KIRA chatbot!
m.me/OfficialDOHgov

