
Pfizer, limang (5)  buwan pagkatapos makatanggap ng ikalawang bakuna mula
sa pasimulang serye ng pagpapabakuna.

Moderna, limang (5) buwan pagkatapos makatanggap ng ikalawang bakuna
mula sa pasimulang serye ng pagpapabakuna.
Johnson & Johnson, dalawang (2) buwan pagkatapos ng unang
pagpapabakuna.

SINO ANG PWEDENG MAKATANGGAP NG BOOSTER NA

INIKSYON?
Lahat ng labing-dalawang (12) taong gulang at pataas ay maaaring makatanggap
ng booster na iniksyon mula sa :

Lahat ng labing-walong (18) taong gulang at pataas ay maaaring makatanggap ng
booster na iniksyon mula sa :

Ang mga taong nakaranas ng di pangkaraniwang impeksyon ( yaong naging
positibo sa COVID-19 pagkatapos maging ganap na mabakunahan), ay hinihikayat
din na magkaroon ng booster na iniksyon, sa kadahilanan na ang kaligtasan mula
sa bakuna ay napatunayan na mas tumatagal sa katawan kaysa sa pagkakaroon
ng natural na kaligtasan sa sakit (natural immunity).

COVID-19 BOOSTER NA

INIKSYON FAQ
Mga Kadalasang Katanungan at mga Sagot
patungkol sa COVID-19 booster na iniksyon

Mabibisa ang mga bakuna. Ang mga ito ay ligtas at epektibo
upang bigyan ng proteksyon ang ating mga katawan laban sa

impeksyon. Maaari rin na mabawasan o maiwasan ang
pagkakataon na ma-ospital at pagkamatay mula sa COVID-19.
Ang booster na iniksyon ay kailangan sapagkat ang proteksyon
mula sa naunang bakuna ay humihina pagkalipas ng panahon.

Ito ay pangkaraniwang pangyayari at nasasaksihan din sa
ibang mga bakuna gaya ng tetanus, pertussis, at diphtheria
(Tdap). Ang booster na iniksyon ay nagbibigay ng labis na

proteksyon sa paglipas ng panahon.
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BAKIT MAHALAGA ANG BOOSTER NA INIKSYON?



MAAARI BA AKONG MAKAKUHA NG BOOSTER

NA INIKSYON NA IBA KAYSA SA AKING

PASIMULANG COVID-19 NA BAKUNA?
Depende sa iyong edad, maaari kang mamili ng iyong
booster na dosis na iba sa iyong pasimulang Covid-19 na
bakuna.
Kung mayroon kang katanungan sa bakunang nais mo,
maaari kang makipag-usap at makipag- uğnayan sa mga
propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o sa lokal
na organisasyong nakabatay sa iyong komunidad
(community-based organization).

ANO ANG MASASAMANG EPEKTO (SIDE EFFECTS)
NG BOOSTER NA INIKSYON?
Ang masasamang epekto ng booster na iniksyon ay pareho sa
pasimulang serye ng bakuna. Maaari kang makaramdam ng lagnat,
sakit ng ulo, pagkahapo, at pananakit sa lugar ng ininiksyunan. Ito ay
pawang mga normal na mararamdaman. Napakabihirang
maranasan ang lubhang masasamang epekto na dulot nito.

ANO ANG IBIG SABIHIN NG “PASIMULA O PANGUNAHING

SERYE NG BAKUNA’? MERON BANG PAGKAKAIBA

ANG“KARAGDAGANG DOSIS” AT “BOOSTER NA INIKSYON”?

Ang “Pasimula o Pangunahing Serye ng Bakuna” ay tumutukoy sa
dalawang (2) iniksyon mula sa Pfizer o Moderna, o ang isang (1) dosis ng
iniksyon mula sa Johnson & Johnson. Ang mga ito ay kinakailangan upang
magkaroon ng proteksyon mula sa virus. Ang “Karagdagang Dosis” ng
Pfizer o Moderna ay maaaring ibigay sa ilang grupo ng tao na hindi
lubhang malakas ang panlaban ng katawan sa sakit . Ito ay maaaring
isagawa pagkalipas ng dalawampu’t walong (28) araw pagkatapos ng
pangunahing serye. Kinakailangan na ang kanilang pangangatawan ay
marapat na bumuo ng parehong antas ng kaligtasan sa sakit kagaya ng sa
isang tao na may lubos na proteksyon mula sa sakit. Ang “Booster na
Iniksyon” ay pinagkaka-loob matapos magkaroon ng pasimula o
pangunahing serye upang palakasin ang bisa ng mga naunang iniksyon,
sapagkat bumababa ang proteksyon laban sa sakit sa paglipas ng
panahon.



KUNG AKO AY MAY MAHINANG PANLABAN NG KATAWAN

SA MGA SAKIT (IMMUNOCOMPROMISED), KINAKAILANGAN

KO BANG MAGKAROON NG BOOSTER NA INIKSYON

PAGKATAPOS NG AKING KARAGDAGANG DOSIS?
Kung ang iyong panlaban sa sakit ay katamtaman man o labis na
mahina, ikaw ay hinihikayat na magkaroon ng booster na iniksyon
pagkatapos ng lima (5) na buwan mula sa sa iyong karagdagang dosis.

MAAARI BA AKONG MAKAKUHA NG

BOOSTER NA INIKSYON KUNG AKO AY

NAGDADALANG-TAO O BUNTIS?
Oo, ang Covid-19 na bakuna at ang booster nito

ay ligtas at mabisa sa nagdadalang-tao o
buntis. Kinakailangan ito upang bigyan ka ng

proteksyon, gayun din ang iyong anak sa
sinapupunan laban sa impeksyon at malubhang

panganib na dulot ng pagkakaroon ng Covid-19
habang ikaw ay nagdadalang-tao. 

This publication was made possible by cooperative agreement CDC-RFA-IP21-2106 from the Centers for
Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS). Its contents

are solely the responsibility of the authors and do not necessarily represent the official views of
CDC/HHS. 

SAAN AKO PWEDENG MAKAKUHA NG BOOSTER NA

DOSIS? ITO BA AY LIBRE?
Pwede kang makakuha ng iyong booster na dosis sa tagapagbigay ng
iyong pangangalagang pangkalusugan, at iba’t- ibang lugar gaya ng
botika, kagawaran ng kalusugan, at iba pa. Maaari mong tawagan ang
numerong ito : 1-800-232-0233 o bumisita sa: vaccines.gov upang
bigyan ka ng lugar na malapit sa iyo. Tulad ng pasimulang serye ng
bakuna, ang booster na iniksyon ay libre para sa lahat maging anuman
ang iyong katayuan sa imigrasyon.

MAAARI KO BANG PAGSABAYIN ANG COVID-19
BOOSTER NA INIKSYON AT ANG BAKUNA SA
TRANGKASO?
Oo. Ayon sa CDC at ang Advisory Committee on Immunizations
Practices, ang bakuna sa trangkaso at ang Covid-19 booster na
iniksyon ay maaaring ibigay sa parehong oras.

http://vaccines.gov/

