
필리핀어-예진표 

Paunang  Tsart para sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19 

§Nabigyan ako ng sapat na impormasyon tungkol sa pagbabakuna laban sa Coronavirus Infectious Disease-19 (mula dito 
ay tutukuyin bilang COVID-19) at mga posibleng abnormal reaction pagkatapos ng pagbabakuna at ako ay tatanggap ng  
bakuna alinsunod sa resulta ng paunang pagsusuri ng doktor.           ☐ Sumasang-ayon ☐ Hindi sumasang-ayon 
 
§Kung sumasang-ayon kang makatanggap ng bakuna para sa COVID-19, mangyaring basahin nang mabuti ang mga kata-
nungan sa ibaba para sa ligtas na pagpapabakuna atmangyaring punan ang checkbox kung (ligal na kinatawan, guardian). 

 

Pangalan  Korean ID No.  
(ARC No.) 
외국인등록번호  

-             (☐Lalaki ☐Babae) 
-  

Tel.  (Tirahan)                                                                   (CP) 

 Pahintulot sa pagpoproseso ng personal na impormasyon, at iba pa para  
sa pagpapabakuna. 

SaSarili (Ligal na 
Kinatawan, Guardian)  

Alinsunod sa Artikulo 33-4 ng 「Batas sa Pag-iwas at Pamamahala ng Mga Karamdaman na Nakakahawa」 at Artikulo 3
3 ng Enforcement Decree ng parehong Batas, kokolektahin ang personal at sensitibong impormasyon. Ang mga 
karagdagang item na makokolekta ay ang mga sumusunod. 
▪Layunin ng pagkolekta at paggamit ng personal na impormasyon: Mga mensahe na nauugnay sa susunod na 
pagbabakuna at pagkumpleto, kungmay abnormal reaction na naganap pagkatapos ng pagbabakuna, atbp. 
▪Pangongolekta ng personal na impormasyon • paggamit ng mga item: personal na impormasyon (kabilang ang 
sensitibong impormasyon, numero ng rehistro ng residente), numero ng telepono (tirahan/ mobile phone) 
Panahon ng pagpapanatili at paggamit ng personal na impormasyon: 5 taon 

1.Sumasang-ayon ako na kumpirmahin ang mga detalye sa pagbabakuna bilang taong  
napapailalim sa baksinasyon ng <Corona-19 Vaccination Management System> bago ang 
pagpapabakuna laban sa COVID-19.  

* Kung hindi ka sumasang-ayon sa paunang kumpirmasyon ng mga detalye sa pagbabakuna, 
maaaring maganap ang mga hindi kinakailangang karagdagang pagbabakuna o cross 

 

 
☐ Oo ☐Hindi 

2.Sumasang-ayon ako sa pagtanggap ng impormasyon sa susunod na pagpapabakuna at  
pagkumpleto ng bakuna sa COVID-19 sa pamamagitan ng text message. 
* Kung hindi ka sumasang-ayon na makatanggap ng mga text message, hindi ka makakatanggap 

 ng impormasyon sa mga item na hindi mo sinasang-ayunan. 

 
☐Oo ☐Hindi 

3.Sumasang-ayon ako na makatanggap ng mga text message na nauugnay sa paglitaw ng mga 
abnormal reaction pagkatapos ng pagpapabakuna ng Corona- 19. 
Kung hindi ka sumasang-ayon na makatanggap ng mga text message, hindi ka makakatanggap  
ng impormasyon tungkol sa mga item na hindi mo sinasang-ayunan. 

☐Oo ☐Hindi 

 
Mga nauugnay na katanungan para sa mga Magpapabakuna 

  Sarili (Ligal na KInatawan, 
Guardian) Tsek ☑ 

①(Babae) Ikaw ba ay kasalukuyang nagdadalang-tao? ☐Oo ☐Hindi 

②Hindi tulad ng dati, mayroon bang parte ng iyong katawan na masakit ngayon? Isulat ang mga 
sintomas. 

 
(                                                                                                           ) 

 
☐Oo ☐Hindi 

③ Nasuri ka na ba na may impeksyon sa Covid-19? Kung oo, mangyaring isulat ang petsa ng 
diagnosis. 
 
                    

 
☐Oo ☐Hindi 

④Sa huling 14 na araw nakatanggap ka ba ng bakuna (maliban sa Covid vaccine)? ☐Oo ☐Hindi 



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

 

 

⑤Nabakunahan ka na ba para sa Covid-19.  ☞Kung ‘Hindi’ pumunta sa Tanong ⑥ 
Kung mayroon pakisulat ang petsa ng bakuna (Araw ng bakuna: Taon Buwan Araw 

 
☐Oo ☐Hindi 

⑤-1 Pagkatapos ng pagbabakuna para sa Covid-19, nakatanggap ka ba ng paggamot para sa 
matinding allergic reaction (anaphylaxis: shock, pagkapos ng hininga, pagkawala ng malay, 
pamamaga ng mga labi / bibig, atbp.)? 
(Uri ng bakuna na may matinding allergic reaction :) 

 
☐Oo ☐Hindi 

⑥ Nagamot ka na ba dahil sa paglitaw ng matinding allergic reaction (anaphylaxis: 
shock ,pangangapos  ng paghinga, pagkawala ng malay, pamamaga ng labi / bibig, atbp.) 
Mangyaring isulat kung alam mo kung ano ang sanhi ng matinding allergic reaction(   ) 

 
☐Oo ☐Hindi 

⑦ Mayroon ka bang blood clotting disorder o umiinom ng anticoagulant? Pakisulat ang 
pangalan o uri ng ng gamot kung  mayroon man(       ) Mangyaring isulat ang uri ( 

 

 

(Ligal na KInatawan, Guardian) =Pangalan                    (Lagda)           Relasyon sa Magpapabakuna: 
      Taon        Buwan      Araw  

Resulta ng Unang Pagsusuri ng Doktor (Tala ng Doktor) Tsek☑ 

Temperatura:                       ℃  Ipinaliiwanag ang ukol sa abnormal reaction 
pagkatapos ng pagpapabakuna 

☐ 

Ipinaliwanag na 'dapat manatili sa pasilidad ng pagbabakuna sa loob ng 15 hanggang 30 minuto 
pagkatapos ng pagpapabakuna upang maobserbahan ang mga abnormal reaction'. 

☐ 

 
Resulta ng Pagsusuri 

□ Puwedeng mabakunahan 

□ Pagpapaliban ng pagbabakuna (Dahilan:             ) 

□ Hindi puwedeng mabakunahan (Dahilan:             ) 

Kinukumpirma namin na ang talatanungan at pagsusuri sa itaas ay naisagawa.                            : Pangalan ng doktor: 
                                                                                                                      

      ( Lagda) 
 

 
Tala ng Tagapagbakuna 

Manufacturer Vaccine Manufacturing No. Site ng Inokulasyon 

  □Kaliwang braso       □Kanang braso 

Pangalan ng nagbakuna: 


