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Tungkol sa Programa ng Pagbabakuna sa COVID-19 

 

noong 23 Marso 2022 

 

Pangkalahatang-ideya ng Programa 

 

Upang mapangalagaan ang kalusugan ng publiko at payagan ang pagpapatuloy ng normal 

na mga gawain ng lipunan nang paunti-unti, ang Pamahalaan ay nagpapatupad ng isang 

Programa ng Pagbabakuna (ang "Programa") laban sa COVID-19 sa buong teritoryo nang 

walang bayad para sa lahat ng mga residente ng Hong Kong. 

 

Mga Lugar 

 

Plano ng Pamahalaang magbigay ng serbisyong pagbabakuna sa publiko sa mga 

sumusunod na lugar. 

 

Paghahanap para sa Mga Lugar ng Pagbabakuna: 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en 

 

1. Mga Sentrong Pangkomunidad ng Pagbabakuna (CVC) (kailangang magpareserba, 

maliban sa parehong araw na mga tiket) 

 

Ang Pamahalaan ay maglalaan ng mga CVC sa iba’t-ibang distrito ng Hong Kong na 

magbibigay ng serbisyong pagbabakuna sa publiko, kasama na ang bakunang BioNtech 

para sa mga taong 12 taong gulang pataas at bakunang Sinovac para sa mga taong 3 taong 

gulang pataas. Karaniwang isang uri lamang ng bakuna ang ibibigay sa isang CVC. 

 

Ang mga karapat-dapat na miyembro ng publiko ay maaaring pumili ng bakunang ituturok, 

at magpareserba ng oras at lugar ng kanilang una at ikalawang dosis sa pamamagitan ng 24 

oras na sistema ng online na pagpapareserba. Hanggang sa dalawang tagapag-alaga 

kabilang ang mga nasa hustong gulang na 70 taong gulang at mas matanda ay maaari ding 

tumanggap at gumawa ng mga reserbasyon para sa kanilang una at pangalawang dosis sa 

parehong oras. Kung kinakailangan, maaaring humingi ng tulong ang mga tao para sa 

paggawa ng mga online na booking mula sa mga post office o sa mga opisina ng 

pamamahala ng ari-arian ng mga pampublikong pabahay na kanilang tinitirhan. 

Tala ng mga CVC 

 

1A. Mga Sumusulpot na Sentrong Pangkomunidad ng Pagbabakuna (PCVC)  

( kailangan ng pagpapareserba, maliban sa mga tiket na nakuha sa mismong araw ) 

Tala ng ng mga PCVC 

 

 

2. Mga Sentrong Pangkomunidad ng Pagbabakuna para sa mga Bata (CCVC) 

( kailangan ng pagpapareserba, bawal ang mga tiket na nakuha sa mismong araw) 

 

 

https://www.map.gov.hk/gm/map/s/m/communityvaccinationservicesofcovid-19?lg=en
https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index.jsp
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_PCVC_Venues.pdf
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Magtatayo ang Pamahalaan ng mga CCVC upang makatanggap ang mga batang 5 

hanggang 11 taong gulang ng bakunang BioNTech. Maliban sa mga CCVC, hindi 

makakatanggap ang mga batang 5 hanggang 11 taong gulang ng bakunang BioNTech 

sa ibang lugar.  

 

Maaaring ipareserba ng mga magulang/tagapagbantay upang makatanggap ang mga 

bata ng bakuna sa mga CCVC sa pamamagutan ng 24 oras na sistema ng 

pagpapareserba online. Kung kailangan, maaaring humingi ang mga tao ng tulong 

para sa pagpaparrserba online mula sa anumang koreyo (maliban sa mga palipat-lipat 

na koreyo) o mga tanggapan ng pangasiwaan ng lupain ng mga pampublikong lupain 

ng pabahay kung saan sila nakatira.  

Tala ng mga CCVC 

 

3. Mga itinakdang pangkalahatang outpatient na klinika (GOPC) ng Kinauukulan ng 

mga Pagamutan (Hospital Authority) 

Tala ng mga GOPC na naglalaan ng pagbabakuna sa COVID-19 ( kailangan ng 

pagpapareserba) 

 

4. Mga itinakdang pribadong klinika  

Maaaring pumili ang mga miyembro ng publiko ng pribadong doktor o klinika sa ilalim 

ng Programa ng Pagbabakuna, at personal na makipagkita sa pribadong doktor o 

klinika para sa pagbabakuna nang hindi sumasailalim sa sistema ng online na 

pagpapareserba ng Pamahalaan na itinakda para sa mga CVC at mga pampublikong 

klinika.  

Tala ng mga Pribadong Klinika  

Tala ng mga doktor na nagbabakuna sa mga lugar sa labas ng klinika  

Mga Patnubay sa Pag-aayos ng mga Aktibidad ng Tulong na Pagbabakuna sa COVID-

19 sa pamamagitan ng Balangkas ng Subsidiya sa Pagbabakuna (VSS) 

 

Paglalaan ng bakunang BioNTech sa mga pribadong institusyon ng pangangalaga sa 

kalusugan - Unang Balangkas  

Simula ika-6 ng Disyembre 2021, makakatanggap ang mga miyembro ng publiko ng 

bakunang Comirnaty sa mga pribadong institusyon ng pangangalaga sa kalusugan na 

nagpatala sa ilalim ng Unang Balangkas.  

Tala ng mga nagpatalang pribadong institusyon ng pangangalaga sa kalusugan   

 

5. Mga residential care home at mga nursing home 

Maglalaan ng tulong na serbisyo ng pagbabakuna o pagbabakuna ng mga dumadalaw 

na medikal na opisyal. 

Tala ng mga Dumadalaw na Medikal na Opisyal  

 

 

6. Mga itinakdang klinika ng Kagawaran ng Kalusugan (DH) 

Maglalaan ang DH ng mga bakuna sa mga kliyente / miyembro / pasyenteng nasa 

grupo ng prayoridad at tatanggap ng mga serbisyo sa mga klinikang itinakda ng DH. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_CCVC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_HAGOPC_Venues.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/VSS
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_non_clinic_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/covid19vss_guidelinesforschooloutreach_eng.pdf
https://www.chp.gov.hk/files/pdf/list_vssdr_covid_bnt_pilot_eng.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/RVP
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Maaaring makipagkita ang mga kliyente ng DH sa kaugnay na klinika upang 

makatanggap ng bakuna. Ang pagpapareserba para sa mga serbisyo ng pagbabakuna 

sa mga klinika ng DH ay hindi bukas sa publiko.  

 

7. Mga Estasyon ng Pagbabakuna sa COVID-19 sa mga Ospital 

Tala ng mga estasyon ng pagbabakuna  

 

8. Palipat-lipat na Estasyon ng Pagbabakuna  

Lokasyon at iskedyul ng serbisyo ng Estasyon  

 

9. Mga Sentrong Pangkalusugan ng Distrito  (DHC) 

Tala ng mga DHC na naglalaan ng pagbabakuna sa COVID-19 ( kailangan ng 

pagpapareserba) 

 

10. Tulong na serbisyo ng pagbabakuna  

 
Mga Taong Karapat-dapat na Makatanggap ng Bakuna  
 
Mga Residente ng Hong Kong 
Ibinaba ang pinakamababang gulang para sa pagtanggap ng bakunang Sinovac sa 3 simula 
noong ika-15 ng Pebrero 2022;  ibinaba anv pinakamababang gulang para sa pagtanggap 
ng bakunang BioNTech sa 5 simula noong ika-26 ng Pebrero 2022. 
Para sa mga karapat-dapat na tao, mangyaring pumili ng isa sa mga sumusunod na grupo 
kapag magpapareserba online sa itinakdang website o makikipagkita sa mga pribadong 
klinikang lumalahok sa Programa ng Pagbabakuna para magamit sa estadistika.  
 

1. Tauhan sa mga lugar ng pangangalaga sa kalusugan at mga lumalahok sa 
trabahong kaugnay ng paglaban sa pandemya;  

2. Mga residente at tauhan ng mga residential care home para sa mga matatanda / 
mga taonf may kapansanan, at tauhan ng mga yunit ng Serbisyong Pangangalaga 
sa Komunidad (Community Care Service) para sa mga matatanda / mga taong may 
kapansanan; 

3. Tauhang nagpapanatili ng kritikal na mga pampublikong serbisyo (kasama na ang 
mga empleyado ng mga kontratista ng serbisyo ng Pamahalaan); 

4. Tauhang naglalaan ng transportasyong tumatawid sa hangganan (cross-boundary) 
o nagtatrabaho sa mga punto ng pagsisiyasat at mga daungan; 

5. Tauhan ng mga lugar ng pagkain at inumin, mga pamilihan, mga supermarket, mga 
convenience store at mga courier (kasama na ang pagpapadala ng takeaway na 
pagkain); 

6. Tauhan ng mga tagapagpatakbo ng lokal na pampublikong serbisyo ng 
transportasyon (halimbawa, mga tsuper ng taxi/bus/pampublikong light bus, mga 
kapitan ng tren at tauhan ng estasyon);  

7. Mga nakarehistrong manggagawa ng konstruksyon at iba pang residenteng tauhan 
ng lugar; 

8. Tauhan ng pangasiwaan ng pag-aari (halimbawa, gwardyang pangseguridad, 
tauhang tagapaglinis at tauhan ng tanggapan ng pangasiwaan ng pag-aari);  

9. Mga guro at tauhan ng paaralan (halimbawa, tauhan nagtuturo o sumusuporta ng 
mga kindergarten, mga mababa at mataas na paaralan at mga unibersidad; tauhan 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/HA_HCVS_Location_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_Mobile_Vaccination_Station_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/List_of_DHC.pdf
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ng mga espesyal na paaralan; at mga tsuper at mga kasama sa mga bus na 
pampaaralan at mga pribadong light bus na pampaaralan); 

10. Tauhan ng industriya ng turismo; 
11. Tauhan ng mga nakaiskedyul na lugar sa ilalim ng Regulasyon sa Pag-iwas at 

Pagkontrol ng mga Sakit (Mga Pangangailangan at Panuto) (Negosyo at mga Lugar) 
(Cap. 599F) (halimbawa, tauhan ng mga fitness centre at beauty parlour); 

12. Mga kasambahay 
13. (Mga) kasamang taong nakatanggap na ng unang dosis ng bakuna  
14. Iba pa (Mga taong hindi kasama sa anuman sa mga grupo sa itaas);  

 
Mga Hindi Residente ng Hong Kong  

1. Maaaring humingi ang mga Mayhawak ng Pahintulot ng Pagpasok at Paglabas para 
sa Paglalakbay patungo sa at mula sa Hong Kong at Macao na pinapayagang 
manatili sa Hong Kong bilang bisita at kayang makakumpleto ng dalawang dosis ng 
bakuna sa loob ng tagal ng kanilang pananatili nang walang pagpapalawig ng 
tulong mula sa anumang koreyo (maliban sa mga palipat-lipat na koreyo) sa mga 
oras ng trabaho upang makipagkita para sa pagkumpleto ng dalawang dosis ng 
bakuna sa mga CVC sa loob ng tagal ng pananatili.  

2. Maaaring magpahayag ang mga humihiling na huwag patalsikin mula sa o lumikas 
patungo sa teritoryo na kinikilala ng United Nations High Commissioner for 
Refugees ng pakay na makatanggap ng bakuna sa pamamagitan nf Sangay sa Hong 
Kong ng Pandaigidigang Serbisyong Panlipunan (International Social Service). Balak 
ng Pamahalaang maglaan ng pagbabakuna sa grupong ito sa mga itinakdang CVC. 
Ang numero para sa katanungan ng Sangay sa Hong Kong ng Pandaigdigang 

Serbisyong Panlipunan ay 6511 8566 （Tanggapan sa Kwun Tong）; 6511 7786 
(Tanggapan sa Prince Edward) at 6515 9466 (Tanggapan sa Tuen Mun). 

3. Ang iba pang bisitang nananatili sa Hong Kong (dapat na may hawak ng mga 
balidong dokumento ng paglalakbay na pinapayagang manatili sa Hong Kong gaya 
ng pinapayagan sa batas, at kayang makakumpleto ng dalawang dosis ng bakuna 
sa loob ng kanilang tagal ng pananatili nang walang pagpapalawig) ay maaaring 
magdala ng kanilang dokumento ng paglalakbay at mga landing slip (dokumento 
ng pagpasok sa bansa) o mga etiketa ng pagpapalawig ng pananatili (extension of 
stay labels) (angkop sa iba pang bisitang nagpalawig ng pananatili) na inilabas ng 
Kagawaran ng Pandarayuhan (Immigration Department) sa anumang koreyo 
(maliban sa mga palipat-lipat na koreyo) sa mga oras ng trabaho at tutulungan sila 
ng tauhan na makipagkita para sa pagkumpleto ng dalawang dosis ng bakuna sa 
mga CVC sa loob ng kanilang tagal ng pananatili.  
 

Mga Rehistro ng Pagbabakuna  
Matapos magpabakuna, makakatanggap ka ng mga rehistro ng pagbabakuna na nasa 
papel. Maaari mo ring i-download ang iyong mga elektronikong rehistro ng pagbabakuna 
sa pamamagitan ng app ng cellphone na "iAM Smart", o sa pamamagitan ng app ng 
cellphone na “eHealth”. 
 
Para sa pinakahuling impormasyon, mangyaring sumangguni sa website na: 
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/ 
 
 ‘ 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/

