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สำหรับการจัดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีน COVID-19 โปรดปรึกษาแพทย์
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โครงการฉีดวัคซีน
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 ang mga mapanghimasok na 
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 pneumococcal na sakit na malala o 

 malala o maging nagsasapanganib sa buhay

 โรคปอดอักเสบที่แพร่กระจายอย่าง
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 ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

 penyakit pneumokokus
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ไปฉีดวัคซีนกันเถอะ!ไปฉีดวัคซีนกันเถอะ!
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