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Maaari ba akong magkaroon ng Bakuna sa COVID-19? 
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3 Mahalagang Pagsasaalang-alang 

 Ang karamihan sa atin ay angkop para sa pagbabakuna ng COVID-19. 

 Kumuha ng bakuna sa COVID-19, protektahan ang iyong sarili at ang iba, at bawasan ang 

posibilidad ng pag-mutate ng virus. 

 Ang mga indibidwal na may edad na o may malalang mga sakit ay mahina laban sa COVID-19 na 

impeksyon na may mas mataas na dami ng namamatay. 

 Samakatuwid, maliban kung may mga kontraindiksyon, hinihimok silang makatanggap ng 

bakuna sa COVID-19 para sa proteksyon. 

 Sa pangkalahatan, 3 mahahalagang pagsasaalang-alang kung makakatanggap ng pagbabakuna: 

 
Kondisyong medikal 

 
Ang pinakamahusay na 

panahon para sa 
pagbabakuna 

Kasaysayan ng allerdyi 

Kung maayos ang 
pakiramdam, 
magpatuloy 

Kung nakuhang muli, sa 
remission, o sakit ay 
kontrolado na, magpatuloy 
 

 

Mag-ingat para sa 2 mga kondisyon sa ibaba 
 Madalian (sa loob ng 1 oras) malalang 

alerhikong reaksyon sa nakaraang 
pagbabakuna laban sa COVID-19 o sa 
higit sa 1 uri ng gamut 

 Alerhikong reaksyon sa nakaraang 
pagpapabakuna laban sa8 COVID-19 
na hindi kusang gumaling o hindi 
gumaling sa pamamagitan ng iniinom 
na gamot laban sa alerhiya. 

Dapat kumonsulta sa iyong doktor 
 Kung mayroon kang (mga) malalang sakit na nasa ilalim ng matatag na kontrol, dapat kang 

mabakunahan para sa proteksyon dahil nasa mas mataas na peligro para sa matinding 
karamdaman mula sa COVID-19. 

 Kung hindi ka sigurado tungkol sa kontrol o kundisyon, dapat mong talakayin muna sa iyong 
doktor at magpasya kung anong pinakamahusay na oras para sa pagbabakuna. 

 Huwag magpabakuna kung mayroon kang mga sumusunod na (mga) kontraindiksyon 
 

Comirnaty 
vaccine 

• allerdyi sa nakaraang dosis ng Comirnaty o bahagi ng bakuna 
 

CoronaVac 
vaccine 

• kasaysayan ng alerdyi sa CoronaVac o iba pang mga bakunang hindi 
naaktibo 
• dating matinding reaksiyong alerdyi sa bakuna 
• malubhang kondisyon ng neurological 
• anumang masamang reaksyon ng sistema ng nerbiyos pagkatapos ng 
pagbabakuna ng CoronaVac 
• hindi nakontrol na matinding mga malalang sakit 
• mga babaeng buntis at nagpapasuso 
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Halimbawa ng Chronic Diseases 

 Hypertension 
 Diabetes 
 Chronic liver diseases 
 Autoimmune rheumatic 

diseases 

Kung maayos ang pakiramdam,  
Magpabakuna 

 Mga kanser Ang mga nasa remission ay dapat mabakunahan. 
Ang mga nasa aktibong paggamot ay dapat talakayin sa 
doktor sa oras. 

 Mga pasyenteng 
immunocompromised  

 

Dapat mabakunahan. 
Talakayin sa doktor para sa pinakamahusay na tiyempo. 

 Organ transplant 
recipients 

Dapat mabakunahan. 
Maliban sa mga nakatanggap lamang ng paglipat o sa 
mataas na dosis na immunosuppression. 

 Nasa oral anticoagulants Maaaring mabakunahan 
Mag-apply ng matagal na direktang presyon nang hindi 
bababa sa 5 minuto sa lugar ng pag-iniksyon. 

 Acute myocardial 
infarction o acute stroke 

 

Maghintay ng 3 hanggang 6 na buwan para sa pagbabakuna. 
Matapos ang kondisyon ay nagpapatatag. 

 

 Ang mga indibidwal na tumatanggap ng pagbabakuna ay magpapatuloy sa kanilang gamot. 
 

Para sa mga nakatatanda 

 Ang mga nakatatanda ang grupong may pinakamataas na banta ng komplikasyon at 

pagkamatay dahil sa sakit dala ng COVID-19. Dapat silang mabakunahan agad para sa sarili 

nilang proteksyon.  

 Nirerekomenda ng mga eksperto na sinumang nakatatanda na nakatanggap na ng influenza 

vaccines noon ay maaaring ligtas na makatanggap ng COVID-19 vaccines. 

 Para sa mahihinang nakatatanda, dapat tingnan nang maigi ang benepisyo kompara sa 

banta. 

 

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa mga bakuna sa COVID-19, bisitahin ang: 

www.covidvaccine.gov.hk 

 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/

