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필리핀어-안내문 
 

Patnubay sa Bakuna para sa Nakahahawang Covid-19 
 
 
● Ano ang kasalukuyang bakuna na magagamit para sa Covid-19? 
▸ Nitong Pebrero 2021, dalawang uri ng bakuna para sa Covid-19 ang ginagamit sa Korea. 
 
<Edad at Agwat ng Pagbabakuna ayon sa Uri ng Vaccine> 

Dibisyon Uri  ng Bakuna Bilang ng Inokulasyon Agwat ng Pagbabakuna 

AstraZeneca Carrier Vaccine (Viral Vector) 2 Beses 8-12 Linggo 

Pfizer Nucleic Acid Vaccine (mRNA) 2 Beses 21 Araw 

 
*Ang carrier vaccine (viral vector) ay inilalagay ang surface antigen gene ng Covid-19 virus sa isa pang template 
ng virus at inilalagay ito sa katawan.  At ang nucleic acid vaccine (mRNA) ay ipinapasok ang surface antigen 
gene ng Covid-19 virus sa katawan sa anyo ng RNA. Nag-uudyok ito ng isang immune response sa pamamagitan 
ng paggawa ng mga surface antigen protein sa loob ng katawan. Ang parehong bakuna ay hindi live vaccine, kaya 
ang ito ay hindi magiging sanhi ng impeksyon sa Covid-19. 
▸ Ang data ukol sa tagal ng epekto ng vaccine pagkatapos ng pagbabakuna ay hindi sapat sa ngayon, kaya 
maliban sa bilang ng mga bakunang inaprubahan ay hindi inirerekomenda ang karagdagan pang mga bakuna. 

 
 

●Ano ang mga dapat pag-ingatan bago magpabakuna para sa Covid-19? 
▸ Mahalagang  ikaw ay nasa mabuting kalusugan kung magpapabakuna para sa Covid-19, kaya kailangan mong 
magpasuri sa doktor bago magpabakuna. 
▸ Hindi ka maaaring mabakunahan laban sa Covid-19 sa mga sumusunod na kaso. 
▪ Kapag may malubhang allergic reaction tulad ng anaphylaxis sa mga component ng bakuna para sa Covid-19. 
▪ Kapag may malubhang allergic reaction tulad ng anaphylaxis pagkatapos ng unang bakuna para sa Covid-19. 
※ Anaphylaxis: Malubhang allergic reaction kasama ang mga sintomas tulad ng shock, pagkapos ng paghinga, 
pagkawala ng malay, pamamaga ng labi at bibig, matinding pamamantal sa buong katawan at iba pa. 
※ Kung mayroon kang kasaysayan ng allergy sa gamot (panlinis ng bituka, atbp.), cosmetics, pagkain, o iba pang 
uri ng bakuna, mangyaring isulat ito sa tsart! 

 
▸ Sa kaso ng mga kababaihang nagdadalang-tao at mga kabataang wala pang 18 taong gulang,  hindi 
inirerekomenda ang pagpapabakuna hanggang  hindi pa nailalabas ang resulta ng mga klinikal na pag-aaral sa 
kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna (maaaring magbago depende sa mga domestic permit para sa bawat 
bakuna) 

▸ Sa  mga  sumusunod  na  kaso, ipagpapaliban ang pagbabakuna 

▪Kung may hinala ka na nahawahan ka ng Covid-19, dapat kang sumailalim sa pagsusuri sa screening clinic, atbp. 
Ang pagbabakuna ay ipagpapaliban hanggang lumabas ang resulta. 
▪Ang pagbabakuna sa pasyente ng Covid-19 at mga kontak na nasa quarantine ay ipagpapaliban hanggang 
matapos ang quarantine period.  
▪Kung mayroong matinding kondisyon tulad ng lagnat (higit sa 37.5℃), ang pagbabakuna ay ipagpapaliban 
hanggang mawala ang mga sintomas. 

 
●Ano ang mga dapat pag-ingatan pagkatapos magpabakuna para sa Covid-19? 
▸ Matapos magpabakuna, manatili sa lugar na pinagpabakunahan ng 15~30 minuto upang maobserbahan 
kung may anumang abnormal reaction. 
 
▸ Obserbahan  ang sarili nang hindi bababa sa  3 oras pagkatapos umuwi. 
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▸ Hindi bababa sa 3 araw pagkatapos magpabakuna, obserbahang mabuti ang sarili kung magkakaroon ng 
mataas na lagnat o iba pang mga pisikal na sintomas. Kung may lilitaw na sintomas ay kailangang magpatingin sa 
doktor sa lalong madaling panahon. 
▸ Panatilihing malinis ang parteng pinagbakunahan. 
▸ Pagkatapos magpabakuna, ang mga matatanda ay hindi dapat mapag-isa ngunit dapat magkaroon ng kasama 
upang may mahingan ng tulong kapag nagkaroon ng mga sintomas.  
 
●Maari bang mahawahan ng Covid-19 pagkatapos mabakunahan? 
 
▸Ang bakuna para sa Covid-19 na kasalukuyang ginagamit sa Korea ay hindi live vaccine kaya hindi ka 
mahahawahan ng Covid-19. Ang mga sintomas na maaaring mangyari kaugnay sa pagpapabakuna pagkatapos 
magpabakuna ay hindi kasama ang pag-ubo at pagkawala ng amoy o panlasa. 
▸ Kung nangyari ang mga sintomas na ito, maaaring nahawahan ka ng Covid-19 bago magpabakuna o bago 
nagkaroon ng mga antibody kaya’t dapat kaagad na bumisita sa screening clinic upang magpasuri. 
 
●Ano ang mga posibleng abnormal reaction pagkatapos magpabakuna laban sa Covid-19? 
 
▸ Ang mga posibleng lokal na reaksyon pagkatapos magpabakuna para sa Covid-19 ay kasama ang sakit, 
pamamaga, at pamumula sa parte na pinagbakunahan. Ang mga sistematikong reaksyon ay maaaring magdulot ng 
lagnat, pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pagduwal at pagsusuka. Ang mga ito ay 
pangkaraniwang reaksyon pagkatapos ng inokulasyon, at ang mga sintomas ay karaniwang nawawala sa loob ng 3 
araw. 
▸Napakabihira nguni’t maaaring magkaroon ng sintomas ng malubhang allergic reaction (anaphylaxis) tulad ng 
shock, hirap sa paghinga, pagkawala ng malay, pamamaga ng labi/bibig, edema, at iba pa. 
▸ Pagkatapos ng pagpapabakuna, manatili sa pinagpabakunahan nang hindi bababa sa 15 minuto at obserbahan 
kung magkakaroon ka ng malubhang allergic reaction (anaphylaxis). Kung dating nakaranas ka ng malubhang 
allergic reaction dahil sa iba pang mga sanhi (gamot, pagkain, iniksyon, atbp.), tiyaking obserbahan ang iyong 
sarili sa loob ng 30 minuto. 
☞ Maaring makita ang mga abnormal reaction at paraan ng pagharap sa mga ito sa 'Pagsuri sa Kalusugan Matapos 
ang Pagpapabakuna' ng Katulong sa Pagpapabakuna na Nuri Jip (https://nip.kdca.go.kr) 
 
●Ano ang dapat gawin kapag nagkaroon ng abnormal reaction matapos makapagpabakuna laban 
sa Covid-19? 
 
▸Kung mayroon kang matinding allergic reaction(anaphylaxis, atbp.), tumawag kaagad sa 911 o pumunta sa 
pinakamalapit na emergency room ng ospital. 
▸Kung nararamdaman mo na nagkaroon ka ng abnormal reaction, iulat ito sa lokal na pampublikong health center 
o sa pamamagitan ng website ng Katulong sa Pagpapabakuna na Nuri Jip (https://nip.kdca.go.kr). 

 
●Impormasyon sa Pambansang Sistema ng Kompensasyon para sa mga Biktima ng Pagbabakuna 
▸Kung may abnormal reaction na nangyari dahil sa pagbabakuna, may pambansang sistema ng kompensasyon 
para sa pinsala batay sa 「Batas sa Pag-iwas at Pamamahala ng Mga Karamdaman na Nakakahawa」 
▸Maaaring mag-aplay  sa loob ng 5 taon mula sa petsa ng paglitaw ng abnormal reaction, at kung ang koneksiyon 
ay nakilala  sa pamamagitan ng deliberasyon ng komite ng imbestigasyon sa pinsala at kompensasyon para sa 
pinsala ng pagbabakuna, maaari kang makatanggap ng kompensasyon. 
▸Kung sa palagay  mo ay napinsala ka sa pamamagitan ng pagbabakuna, maaari kang mag-aplay sa lokal na 
pampublikong health center. 

*Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyong lokal  na pampublikong health center o bisitahin 
ang website ng Katulong sa Pagpapabakuna (https://nip.kdca.go.kr). 

 
 
 

https://nip.kdca.go.kr/
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Bakuna para sa Nakahahawang Covid-19 
Sangguniang Materyales para sa mga Tauhang Medikal  

 
● Nitong Pebrero 2021, dalawang uri ng bakuna para sa Covid-19 ang ginagamit sa Korea. 
 
<Edad at Agwat ng Pagbabakuna ayon sa Uri ng Vaccine> 
 

Dibisyon Uri  ng Bakuna Bilang ng Inokulasyon Agwat ng Pagbabakuna 

AstraZeneca Carrier Vaccine (Viral Vector) 2 Beses 8-12 Linggo 

Pfizer Nucleic Acid Vaccine (mRNA) 2 Beses 21 Araw 

 

▸Ang carrier vaccine (viral vector) ay inilalagay ang surface  antigen gene ng Covid-19  virus sa isa pang template 
ng virus at inilalagay ito sa katawan.  At ang nucleic acid vaccine (mRNA) ay ipinapasok ang surface  antigen 
gene ng Covid-19 virus sa katawan sa anyo ng RNA. Nag-uudyok ito ng isang  immune response sa pamamagitan 
ng paggawa ng mga surface antigen protein sa loob ng katawan. Ang parehong  bakuna ay hindi live vaccine, kaya 
ang mga ito ay hindi magiging sanhi ng impeksyon sa Covid-19. 
▸Ang data ukol sa tagal ng epekto ng vaccine pagkatapos ng pagbabakuna ay hindi sapat sa ngayon,  kaya 
maliban sa bilang ng mga bakunang inaprubahan ay hindi inirerekomenda ang karagdagan pang mga bakuna. 

 
 
<Mga taong hindi maaaring magpabakuna para sa Covid-19> 
 
▸Kapag pinaghihinalaang nahawahan ng Covid-19 (kailangang gumawa ng hakbang upang sumailalim sa 
pagsusuri sa screening clinic, at iba pa) 
▸Pasyente ng Covid-19 at contact na nasa quarantine (maaaring mabakunahan pagkatapos ng quarantine) 
▸May matinding kondisyon tulad ng lagnat (37.5℃)  (pagpapaliban sa pagpapabakuna hanggang mawala ang 
mga sintomas) 
▸Kababaihang nagdadalang-tao o kabataang mababa sa edad na 18 
* Walang data sa kaligtasan at pagiging epektibo sa ngayon, kaya't ibinukod ang mga ito mula sa mga target sa 
pagbabakuna 

 
 

<Mga Taong Bawal ang Covid-19 Vaccine> 
▸Kung may history ng malubhang allergic reaction (Hal, Anaphylaxis) sa component ng bakuna para sa Covid-19 
▸Kung nakumpirmang may malubhang allergic reaction pagkatapos ng unang bakuna para sa Covid-19 
ㆍ Kung may history ng malubhang allergic reaction sa  (Pfizer, Moderna vaccine) polyethylene glycol (PEG) o 
mga kaugnay na sangkap (mga molekula), polysorbate ay kasama sa mga bawal magpabakuna 
▸Ang  polyethylene glycol (PEG) ay matatagpuan sa mga produkto gaya ng  mga gamot, gamit sa paghahanda para sa 
colonoscopy (panlinis ng bituka), cough syrup, mga produktong osmetics, mga medical na produkto para sa  balat at 
habang nag-oopera, toothpaste, contact lens solusyon para sa contact lens, atb 

* Dahil ang polysorbate ay maaaring magkaroon ng cross-hypersensitivity sa PEG, kung mayroong history ng 
matinding allergic reaction sa polysorbate, hindi maaaring mabakunahan ng Pfizer at Moderna vaccine. 
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ㆍ(AstraZeneca vaccine) Kung mayroong history ng matinding allergic reaction  sa polysorbate, kasama ito sa 
bawal mabakunahan. 
* Ang PEG ay hindi kasama, ngunit naglalaman ito ng polysorbate na maaaring magkaroon  ng cross-
hypersensitivity sa PEG. Ang sinumang hinihinalang mayroong PEG allergy ay dapat  maingat sa pagpapabakuna 
ng AstraZeneca vaccine. 
 
 

 
● Oras ng pagmamasid pagkatapos ng pagpapabakuna para sa Covid-19  
▸Ang lahat ng mga target sa pagbabakuna ay ginagabayan upang magmasid ng hindi bababa sa 15 minuto 
pagkatapos ng pagpapabakuna. 
▸Gayunpaman, ang mga target na may history ng matinding allergy (Hal. Anaphylaxis) dahil sa iba pang mga 
sanhi ay kinakailangan obserbahan ang sarili sa loob ng 30 minuto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uri ng Vaccine Comirnaty (Pfizer) Korea AstraZeneca Covid-19 Vaccine AstraZeneca 

 
Nilalamang 

Sangkap 

2[(polyethyleneglycol)-2000]-N, 
N-ditetradecylacetamide 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-
diyl) 
bis(2-hexyldecanoate) 
Potassium chloride 
Monobasic potassium phosphate 
Sodium chloride 
Dibasic sodium phosphatedihydrate 
Sucrose 

L-Histidine 
L-Histidine hydrochloride monohydrate 
Magnesium chloride hexahydrate 
Polysorbate 80 
Ethanol 
Sucrose 
Sodium chloride 
Disodium edetate dihydrate water for injections 
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● Mga pagsasaalang-alang na klinikal para sa paunang pagsusuri 
▸ Ikaw ba ay nagdadalang-tao? 
Ang data ukol sa epekto ng pagbabakuna laban sa COVID-19 sa mga fetus at sanggol ay hindi sapat kaya hindi 
inirerekomenda sa mga nagdadalang-tao ang pagpapabakuna laban sa Covid-19. 

 
▸Mayroon bang sumasakit sa iyong katawan ngayon na hindi katulad ng dati? 
Ang mga pangkaraniwang sakit tulad ng sipon at pagtatae ay hindi kontraindikado para sa pagbabakuna, ngunit 
ang pagbabakuna ay ipinagpapaliban para sa mga dumaranas ng katamtaman o matinding sakit hanggang sa 
mapawi ang mga sintomas.Kung pinaghihinalaan  ang impeksyon ng Covid-19, kinakailangan na agarang na 
sumailalim sa mga pagsusuri sa screening clinic, at  iba pa. 

 
▸Nadiagnose ka na ba na nahawahan ng Covid-19? 
Ang virus test at serum test ay hindi inirerekomenda upang matukoy kung dapat mabakunahan laban sa Covid-
19. Kung walang mga indikasyon na bawal magpabakuna para sa Covid-19, inirerekomenda ang pagbabakuna 
kahit na mayroon kang history ng impeksyon sa COVID-19. 
Walang inirerekomendang minimum na agwat sa pagitan ng impeksyon at pagbabakuna, ngunit ang mga kaso 
ng muling pagkaimpeksyon sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng unang impeksyon ay ipinapakitang bihira. 
Ang pagbabakuna ay maaaring ipagpaliban hanggang sa 6 na buwan pagkatapos ng unang impeksyon. Kung 
ang karagdagang data sa napapanatiling mga epekto ng kaligtasan sa sakit dahil sa natural na impeksyon 
(natural infection) ay mailalathala sa hinaharap, ang pamantayan ay maaaring magbago. 
Sa kasalukuyan ay walang data ukol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng pagbabakuna laban sa Covid-19 sa 
mga nakatanggap ng passive antibody treatment (blood treatment o monoclonal antibody) dahil sa impeksyon 
sa Covid-19, atbp  
Alinsunod dito, ang mga  nakatanggap ng passive antibody treatment dahil sa impeksyon ng Covid-19 ay 
pinapayuhan na ipagpaliban ang pagpapabakuna ng hindi bababa sa 90 araw makalipas ang pagtatapos ng 
pagpapagamot hanggang sa mabigyan ng karagdagang impormasyon upang maiwasan ang epekto ng 
pagkagambala ng immune response at antibody treatment na dulot ng bakuna sa Covid-19 
 
▸ Nakatanggap ka ba ng anumang bakuna (maliban sa vaccine para sa Covid-19) sa loob ng huling 14 na 
araw? 
Hanggang ngayon, ang data ukol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng vaccine para sa Covid-19 kung sabay na 
nabakunahan ng iba pang mga bakuna ay hindi sapat. 
Hindi inirerekomenda ang sabay na pagpapabakuna, at inirerekomenda na panatilihin ang agwat na hindi 
bababa sa 14 na araw bago / pagkatapos na tumanggap ng iba pang mga bakuna kapag magpapabakuna laban sa 
Covid-19. 
Gayunpaman, kung ang vaccine para sa Covid-19 ay hindi sinasadyang naibigay sa loob ng 14 na araw bago o 
pagkatapos ng pagtanggap ng iba pang mga bakuna, o kung nabakunahan nang sabay sa iba pang mga bakuna, 
hindi inirerekomenda ang iba pang karagdagang bakuna. 

 

▸Nabakunahan ka na ba laban sa Covid-19? 
Sa ngayon ay may iba't ibang uri ng mga bakuna para sa Covid-19 (nucleic acid vaccine (mRNA), carrier 
vaccine (viral vector)). Dahil walang data tungkol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng cross-immunization ng 
nucleic acid vaccine (mRNA) at carrier vaccine (viral vector)), inirerekomenda na mag-inoculate ng parehong 
produkto para sa 1 beses at ika-2 beses na pagbabakuna. Kug hindi sinasadyang nagkaroon ng cross-
vaccination,.ang mga karagdagang bakuna ay hindi inirerekomenda. 
☞Kung nabakunahan ka, nakatanggap ka ba ng paggamot para sa lumabas na matinding allergic 
reaction? 
Ang pagbabakuna ng parehong pormulasyon ay hindi maaari  sa mga kaso kung saan nagkaroon ng matinding 
allergic reaction pagkatapos ng nakaraang unang bakuna ng Covid=19 vaccine. 
* Pangunang lunas at paggamot sa ospital dahil sa anaphylaxis, atbp. 
 
▸ Nagamot ka na ba para sa matinding allergic reaction (anaphylaxis) dati? 
Hindi lahat ng allergic reaction ay nauugnay sa pagbabakuna, at ang mga allergic reaction na hindi nauugnay sa 
bakuna, injection, o sangkap ng bakuna ay hindi kontraindikasyon sa pagbabakuna. 
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▸ Mayroon ka bang blood clotting disorder o umiinom ka ba ng anticoagulant? 
Para sa lahat ng vaccine, posible ang pagbabakuna, ngunit para sa mga may blood clotting disorder at umiinom 
ng anticoagulant. isang maliit na karayom (higit sa 23G) ang gagamitin. Hindi dapat kuskusin ang 
pinagbakunahan at dapat itong lagyan ng pressure odiinan nang 2 minuto. 

 

▸Maliban sa mga Nabanggit 
- (Mga pasyente na may chronic disease) Ang mga resulta sa klinikal na pagsubok ay nagpakita ng katulad na 
immune response kumpara sa mga walang chronic disease. Kung nakumpirma na ang bakuna ay epektibo at 
walang mga kontraindikasyon sa Cpvid-19 vaccine, inirerekomenda ang pagbabakuna. 

 
-(Kakulangan sa imunidad kabilang ang mga HIV-positive) Walang data ukol sa kaligtasan at pagiging 
epektibo ng pagbabakuna laban sa Covid-19 sa mga pasyenteng immunocompromised. Ang pagbabakuna ay 
maaaring mabawasan ang immune response ng Covid-19 vaccine at makaapekto sa pagiging epektibo nito. 
Gayunpaman, ang Pfizer at AstraZeneca vaccine para sa Covid-19 ay hindi isang live vaccine. Kung walang 
mga kontraindikasyon sa pagbabakuna laban sa Covid=19, inirerekumenda ang pagbabakuna. 
 
- (Inang nagpapasuso) Hanggang ngayon, kapag binakunahan ang  isang ina na nagpapasuso, walang data sa 
kaligtasan at pagiging epektibo patungkol sa ina at sa sanggol.. Kung walang mga kontraindikasyon sa Covid-
19 vaccine, inirekomenda ang pagbabakuna inang nagpapasuso. 
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●Abnormal reaction matapos magpabakuna ayon sa uri ng vaccine 
 

Uri ng Vaccine Comirnaty (Pfizer) Korea AstraZeneca Covid-19 
Vaccine(AstaZeneca) 

Abnormal 
Reaction 

• Ang madalas na naiulat na abnormal reaction 
ay sakit sa pinagbakunahan. (84.1%), 
pagkapagod (62.9%), sakit ng ulo (55.1%),  
sakit ng kalamnan (38.3%), panginginig 
(31.9%), sakit sa kasukasuan (23.6%) at lagnat 
(14.2%). 
Pamamaga ng pinagbakunahan (10.5%), 
pamumula ng pinagbakunahan (9.5%), 
pagduduwal (1.1%), malaise (0.5%) at 
lymphadenitis (0.3%) ay naiulat din. 
• Pagkatapos ng malawak na mga klinikal na 
pagaaral at pagsubok sa pagbabakuna, ang acute 
facial paralysis  ay naobserbahan sa apat na 
kaso. Lahat ng mga kaso ay nakabawing muli 
pagkatapos ng ilang linggo 

• Karamihan sa mga reaksyon ay banayad at 
makikita pagkatapos ng pagbabakuna at naglalaho 
sa loob ng 1 araw, ngunit ang mga abnormal  
reaction ay tumatagal ng hanggang 7 araw.4% ng 
mga kaso ay lokal na reaksyon, at ang systemic na 
reaksyon ay13%. 
• Ang madalas na naiulat na abnormal reaction ay 
ang panlalambot  sa pinagbakunahan (higit sa 60%), 
sakit sapinagbakunahan, sakit ng ulo, pagkapagod 
(higit sa 50%), sakit ng kalamnan at malaise  
(higit sa 40%), lagnat  
ㆍ panginginig (higit sa 30%), sakit sa kasukasuan 
at pagduruwal (higit sa 20%). 

 
Ang pagsasalin na ito ay isinagawa ng LINK Migrants Translation Center. 051)818-5759 


