
Bakuna ti Pfizer, mabalindan nga maikkan ti booster shot kalpasan ti lima
(5) nga bulan manipud iti maikadua nga pannakabakunada iti immuna nga
serye 

Bakuna ti Moderna, mabalindan nga maikkan ti booster shot kalpasan ti
lima (5) nga bulan manipud iti maikadua nga pannakabakuna da iti immuna
nga serye 
Bakuna nga Johnson and Johnson, mabalin nga maikkan ti booster shot dua
(2) nga bulan kalpasan diay immuna nga pannakabakuna da

ASINNO DAGITI MABALIN NGA MAIKKAN TI BOOSTER

SHOT?
Dagiti agtawen iti dose (12) ken mas natataengan nga naikkanen iti:

Dagiti agtawen iti disiotso (18) ken mas natataengan nga naikkanen iti:

Dagiti tattao nga ma-addaan ti breakthrough infections (dagiti tattao nga ag-
positive ti COVID-19 test da kalpasan nga makumpletoda ti bakuna da) ket
mabalin latta nga maikkan ti booster, gapu ta naammuan nga ti naturalesa
nga aggapu iti bakuna ket napapaut ngem ti kadawyan nga naturalesa 

COVID-19 BOOSTER 
SHOT FAQ
Dagiti masansan nga saludsod ken sungbat
maipanggep iti COVID-19 booster dose

APAY NGA KASAPULAN TI BOOSTER

SHOT?
Ti bakuna ket epektibo. Dagitoy ket natalged ken

epektibo nga mangprotekta laban iti impeksiyon, ken
napartak nga mangpababa ti chances ti pannaka-ospital
ken ipapatay maigapu iti COVID-19. Kasapulan ti booster

shots ta ti proteksiyon nga ipaay ti bakuna ket
bumabbaba no bumaybayag. Daytoy ket normal ken

naobserbaranen iti dadduma nga kadawyan nga bakuna
kas koma iti tetanus, pertussis, ken diphtheria (Tdap).

Pangatuen ti booster shots ti proteksiyon mo iti agbayag.
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MABALINAK KADI NGA MAIKKAN TI

BOOSTER SHOT NGA SABALI NGEM DIAY

IMMUNA NGA BAKUNAK?
Depende iti tawen mo, mabalin mo nga pilien ti sabali
nga booster a naiduma iti immuna nga naited kenka.
Makisarita ka kadagiti healthcare professionals
wenno dagiti lokal nga (CBO) community-based
organization no addaanka iti saludsod maipanggep
iti booster nga  maited kaniyam.

ANIA TI SIDE-EFFECTS TI BOOSTER SHOT?
Dagiti side-effects ti booster shot ket kas met laeng iti
immuna nga serye. Mabalin nga daytoy ket gurigor, sakit ti
ulo, bannog, ken sakit tay ayan ti bakunam, amin dagitoy ket
normal. Manmano nga adda makita nga nakaro nga side
effects.

ANIA TI KAYAT NGA SAW-EN TI “INITIAL” WENNO

“PRIMARY SERIES”? ANIA TI NAGDUMAAN TI

“ADDITIONAL DOSE” KEN “BOOSTER DOSE”?
Ti makunkuna nga “Initial or primary series” ket dagiti dua (2)
nga shots ti Pfizer wenno Moderna wenno maysa nga bakuna ti
Johnson and Johnson nga kasapulan tapno maprotrektaan laban
iti virus. Dagiti tattao nga moderately to severely immuno-
compromised nasken nga maikkan ti "additional dose" ti Pfizer
wenno Moderna duapulo ken walo (28) nga aldaw kalpasan ti
immuna nga serye ta kasapulan ti bagi da ti maysa pay nga shot
tapno maaddaan da ti naturalesa nga ka-level ti immunity dagiti
saan nga immunocompromised. Ti “booster dose” ket maited
kadagiti tattao kalpasan nga maikkan da iti initial or primary
series tapno maingato ti naturalesa gapu ta ti proteksiyon ket
bumabbaba no bumaybayag.



NO SIAK KET IMMUNOCOMPROMISED, KASAPULAK
KADI TI MANGALA TI BOOSTER DOSE KALPASAN TI
ADDITIONAL DOSE KO?
Dagiti tattao nga  immunocompromised iti katamtaman laeng
agingga't immunocompromised iti nakaro, ket mabalin nga
maikkan ti booster dose lima (5) nga bulan kalpasan ti
additional dose da.

MABALIN KADI NGA MAIKKAN TI

BOOSTER SHOT, NO MASIKOG NAK?
Wen, ti bakuna ken boosters para COVID-19

ket natalged ken epektibo para kadagiti
masikog. Mabalin ti masikog nga maikkan ti
booster shot tapno maprotektaan ka ken ti
maladaga laban iti impeksiyon nga ited ti

COVID-19 ken dagiti nakaro nga
pagpeggadan nga mabalin nga ited ti

COVID-19 bayat iti panagsikog mo.
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AYANNA TI MABALIN NGA PANGALAAK TI BOOSTER

DOSE KO? LIBRE KADI DAYTOY?
Mabalin nga maipaay kaniyam ti booster dose kadagiti lugar kas iti health
care provider mo, parmasiya, departamento ti salun-at, ken dadduma pay.
Tawagam ti 1-800-232-0233 wenno bisitaem ti Vaccines.gov tapno
maamuam ti lugar nga kaasidegan kaniyam. Maysa pay, kas daydiay
immuna nga serye, ti booster shot ket libre para iti amin, uray aniaman ti
estadom maipanggep iti imigrasiyon.

Kontakem ti lokal nga CBO no kasapulam ti tulong.

MABALIN KADI NGA AGGIDDAN TI COVID-19
BOOSTER KEN FLU SHOT NGA MAITED KANIAK?
Wen. Ti bakuna para flu ken ti bakuna para COVID-19 ket
mabalin nga aggiddan, kas kuna ti CDC ken ti Advisory
Committee on Immunizations Practices.


