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Mga Booster ng COVID-19:
Bakit Kailangan Ko Ng Isa Pang Bakuna?

Bakit kailangan kong patuloy na makakuha ng mga booster ng COVID-19?
Mawawala kalaunan ang proteksyon mula sa unang bakuna sa COVID-19. Tumutulong 
ang mga Booster na mapanumbalik ang proteksyong iyon. Nagbabago rin sa paglipas ng 
panahon ang COVID-19 virus, at hindi rin nagpoprotekta laban sa mga bagong bersyon o 
variant ng virus ang mga orihinal na bakuna at booster. Nagdidisenyo ang mga siyentipiko 
ng mga booster na nagpoprotekta laban sa mga bagong variant.
Ano ang pinagkaiba ng pinakabagong booster kaysa sa mga bakunang 
nakuha ko na?
Ang unang mga bakuna para sa COVID-19—na tinatawag na pangunahing serye—
ay idinisenyo para maprotektahan ka laban sa orihinal na variant ng COVID-19. 
Ipinapanumbalik ng unang booster ang proteksyong iyon sa pamamagitan ng pagpapaalala 
sa katawan na maghanda para sa impeksyon ng COVID-19. Ang pinakabagong gawang 
(pangalawang) booster ay nagpapanumbalik ng proteksyon at nagdaragdag ng proteksyon 
laban sa pinakakaraniwang mga variant ng COVID-19, ang BA.4 at BA.5 (Omicron).

Paano kung mayroon na akong COVID-19?
Kahit na nagkaroon ka ng COVID-19, ang pagkuha ng booster sa COVID-19 ay nagbibigay 
ng karagdagang proteksyon laban sa virus.

Kailan ako ituturing na napapanahon sa aking mga pagbabakuna?
Tinutukoy ng iyong edad kung aling mga bakuna at booster ang iyong kailangan para ituring na napapanahon. Narito ang mga 
rekomendasyon ng Mga Sentro para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC):
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Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung aling booster ang kailangan mo at kung kailan ito kukunin, sagutan ang 
Interaktibong Pagsususit sa Booster (Interactive Booster Quiz) ng CDC.

Libre at available 
na ngayon ang mga 
booster ng COVID-19.

Iiskedyul ang iyong appointment gamit ang Tagahanap ng Suporta 
ng NCRN (NCRN Support Finder) o tumawag sa 1-877-904-5097 
para maghanap ng mga lokasyon ng pagbabakuna na malapit sa iyo.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources

