
Ma tini, ma mano, ka rapa te whai 
Kung magkakasama, magtatagumpay tayo

Ang iyong gabay sa 
pagpapabakuna 
para sa COVID-19

CapDocs ID: 1.105240 May 2021 - Tagalog



Pahina 2

Sama-sama kaming nagsumikap upang protektahan 
ang bawat isa at nagkaisa laban sa COVID-19.

Lahat tayo ay may ginagampanang espesyal na 
papel sa buong Aotearoa upang mapanatiling 
ligtas ang ating mga mamamayan. Kinikilala at 
nagpapasalamat kami sa pagsisikap na ito.

Ang pagbabakuna ay isang mahalagang susunod 
na hakbang para sa patuloy nating tagumpay. 
Mapapabilang ka sa daan-daan libong mga New 
Zealander at higit sa isang bilyon sa buong mundo na 
nabakunahan na.

Ngā mihi nui.
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Ang buklet na ito ay naglalaman ng lahat ng mahahalagang 
impormasyong kailangan mong malaman tungkol sa iyong 
pagpapabakuna para sa COVID-19.

Para sa mga update sa ating lokal na programa sa pagbabakuna: 
www.VaccinateGreaterWellington.nz

Para sa impormasyon tungkol sa pambansang pamimigay ng 
bakuna: www.covid19.govt.nz

“Para sa akin, ang pagpapabakuna ang pinakamahusay na gawain ng manaaki. 
Manaaki para sa sarili kong whakapapa, sa mga katrabaho ko,  

sa mga pinaglilingkuran ko.” 
Arawhetu Gray (Ngāti Kahungunu sa Wairarapa, Rangitane sa Wairarapa, Ngāi Tahu at Ngāti Ira),  

Direktor ng Pangkalusugang mga Lupon ng Māori Health, Hutt Valley at Capital District.
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Tungkol sa bakuna
Ang mga bakuna para sa COVID-19 ay libre at magagamit ng lahat 
sa New Zealand.

Pinoprotektahan ng mga bakuna ang iyong kalusugan at iniiwasan 
ang sakit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga likas na 
panlaban ng iyong katawan upang handa kang labanan ang virus, 
kung ikaw ay malantad.

Ang pagpapabakuna para sa COVID-19 ay isang mahalagang 
hakbang na maaari mong gawin upang maprotektahan ang iyong 
sarili mula sa mga epekto ng virus.

PFIZER 
VACCIN

E
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Ang pamimigay natin ng 
bakuna para sa COVID-19
Nagpasya ang Pamahalaan para sa nakaplanong pamimigay 
ng bakuna para sa COVID-19. Nangangahulugan itong 
mababakunahan ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang oras ng 
taon.

Mayroong sapat na mga bakuna para sa lahat na may edad 16 
o mas matanda sa New Zealand upang makuha ang dalawang 
dosis na kinakailangan. Ang lahat ng mga tao ay magkakaroon ng 
pagkakataong mabakunahan bago matapos ang 2021.

Sa yugtong ito, hindi iniaalok sa mga taong wala pang 16 ang 
pagpapabakuna.

Ang pagkakaisa laban sa COVID-19 ay nagbunga ng isang online 
tool upang malaman kung sa aling pangkat ka nabibilang. 

covid19.govt.nz/MyVaccine

Ikatlong 
pangkat

Ikaapat na 
pangkat

Unang 
pangkat

Ikalawang 
pangkat



Pahina 6

Ang bakuna ay libre, ligtas 
at epektibo.
Karapat-dapat ang lahat sa mga libreng appointment para sa 
bakuna. Hindi mo kailangang magbayad ng anuman upang 
mai-book ang iyong appointment, o magkaroon ng parehong 
dosis ng bakuna.

Ang Medsafe ang ahensya ng Pamahalaan na magpapasya kung 
ligtas na gamitin ang gamot sa New Zealand. Tiningnan nila ang 
patunay at sinabing ligtas natin itong magagamit.

Pagkatapos ng dalawang dosis, magkakaroon ka ng proteksyon na 
95% laban sa COVID-19. Ang bakuna sa COVID-19 ay isa sa mga 
pinakamahusay na paraan para sa ating lahat upang mapanatiling 
ligtas ang bawat isa.

Bago ang iyong 
pagpapabakuna
Kapag nai-book mo ang iyong appointment, siguraduhing isusulat 
mo kung kailan at saan ito upang hindi mo ito makaligtaan. 

Dumating sa sentro ng pagbabakuna sa takdang oras. Mangyaring 
huwag maging maaga nang higit sa labing limang minuto. 

Kakailanganin mo ang dalawang dosis ng bakuna upang 
makakuha ang ganap na proteksyon. Ang pangalawang 
appointment ay hindi bababa sa tatlong linggo pagkatapos ng 
iyong unang appointment.
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Kailangan mong magkaroon ng hindi bababa sa dalawang linggong 
pagitan sa iyong bakuna sa trangkaso at sa iyong bakuna sa 
COVID-19. Kung mayroon kang bakuna sa trangkaso sa nakalipas 
na dalawang linggo, kakailanganin mong i-book ang iyong bakuna 
sa COVID-19 sa ibang pagkakataon.

Iyong pagpapabakuna
Babantayan ka namin, na magsisimula sa pagsusuri 
ng kalusugan.

Hihilingin sa iyong kumpirmahin ang mga detalye, at 
kung sumasang-ayon kang mabakunahan.

Ituturok ngayon ng nagbabakuna ang bakuna sa 
itaas na kalamnan sa iyong kaliwa o kanang braso.

Susubaybayan ka sa loob ng dalawampung minuto 
kung sakaling mayroon kang anumang agarang mga 
sekundaryang epekto.

Kapag sinabi naming maayos ka na, maaari ka ng 
umalis at magpatuloy sa iyong araw.
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Matapos matanggap ang 
iyong bakuna

Itatakda namin ang oras para makatanggap ka ng 
iyong pangalawang dosis ng bakuna nang hindi 
bababa sa 21 araw pagkatapos matanggap ang 
unang dosis.

Upang maging ganap na mabisa ang 
bakuna kailangan mong makatanggap ng 
pangalawang dosis.

Ang ganap na proteksyon laban sa COVID-19 ay 
magaganap mga pitong araw pagkatapos ng iyong 
pangalawang dosis ng bakuna.

Pagkatapos ng pagpapabakuna, kailangan mo pa 
ring sundin ang mga hakbang na pangkalusugan ng 
COVID-19.

Kung nakakaramdam ka ng patuloy na mga 
sekundaryang epekto at nababahala ka, makipag-
usap sa doktor ng iyong pamilya o tumawag sa 
Healthline - 0800 358 5453.
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Ipagmalaki ang 
pagpapabakuna!
Maaari kang magpakuha ng larawan sa alinman sa aming mga 
sentro ng pagbabakuna, sa harap ng aming mga banner. 

Ibahagi ang iyong mga larawan sa social media na may hashtag na 
#VaccinateNZ.

Ipaalam sa iyong mga kaibigan at whānau na ang 
pagpapabakuna ang tamang bagay na dapat gawin.

Ang flex Ang selfie

Ang premyo Ang power pose



Pahina 10

Hugasan o linisin ang iyong mga 
kamay

Magsuot ng mask sa lahat ng 
pampublikong transportasyon

Kung mayroon kang mga 
sintomas ng COVID-19, 

magpa-test

Manatili sa bahay kung ikaw 
ay may sakit

Gamitin ang NZ COVID Tracer 
app upang mag-sign in sa mga 

lokasyon; buksan ang bluetooth

Punasan ang lahat ng 
karaniwang ginagamit 

na mga patungan

Takpan ang pag-ubo at 
pagbahin

Mga paalalang pangkalusugan 
kaugnay ng COVID-19
Pagkatapos ng pagpapabakuna,  
kailangan mo pa ring sundin ang  
mga hakbang sa kalusugan  
kaugnay ng COVID-19.
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Mga sekundaryang epekto
Tulad ng anumang gamot, maaari kang makaranas ng mga 
sekundaryang epekto. Mahalagang malaman na hindi ito 
nangangahulugang mayroon kang COVID-19. Ang ibig sabihin 
nito ay binubuo ng iyong katawan ang iyong proteksyon laban sa 
COVID-19. 

Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong mga sintomas o lumala 
ang mga ito, makipag-usap sa iyong GP o tumawag sa  
Healthline sa 0800 358 5453. 

Ano ang maaari 
mong maramdaman

Ano ang makakatulong Kailan ito 
maaaring 
magsimula

Pagsakit sa bahaging 
tinurukan, sakit ng ulo 
at pagkapagod ang 
pinaka karaniwang 
naiulat na mga 
reaksyon.

Maglagay ng malamig, basang tela 
o ice pack kung saan tinurukan. 
Iwanan ito sa isang maikling 
panahon.

Huwag kuskusin o masahehin ang 
bahaging tinurukan.

Sa loob ng 
6-24 na oras.

Ang pananakit 
ng kalamnan, 
hindi mabuting 
pakiramdam sa 
pangkalahatan, 
panginginig, 
lagnat, pananakit 
ng kasukasuan at 
pagduduwal ay 
maaari ding mangyari. 

Magpahinga at uminom ng 
maraming likido.

Maaaring uminom ng paracetamol o 
ibuprofen. Sundin ang mga tagubilin 
ng nagmanupaktura.

Humingi ng payo mula sa iyong 
propesyonal sa kalusugan kung 
lumala ang iyong mga sintomas.

Sa loob ng 
6-48 na oras.



Nagpapabakuna tayo 
para sa ating whānau at 
sa ating mga komunidad.

www.VaccinateGreaterWellington.nz


