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Factsheet sa Pagbabakuna sa COVID-19 Para sa 

Mga Taong May Naunang Impeksyon sa COVID-19 

(Para sa pinakahuling impormasyon, mangyaring bumisita sa website na: 

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

 
1. Hindi pa ako nababakunahan at gumaling ako mula sa impeksyon sa COVID-19. Aling uri ng 

bakuna sa COVID-19 ang dapat kong matanggap at ano ang iskedyul ng mga dosis?   

Ayon sa pinakahuling Sinang-ayunang Pansamantalang Rekomendasyon (Consensus Interim 

Recommendation) ng mga Pinagsamang Siyentipikong Komite kasama ng lupon ng mga 

dakubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (JSC-EAP), isasaalang-alang sa pag-aayos ng 

pagbabakuna sa mga hindi pa nabakunahang taong gumaling mula sa sakit ang mga sumusunod 

na salik : grupo ng edad, kung kasama sila sa mga espesipikong grupo ng mga taong may 

napinsalang sistema ng imunidad, kung nakatira sila sa mga Reaidential Care Home at anong 

tatak ng bakuna sa COVID-19 ang balak nilang matanggap. Para sa detalyadong impormasyon 

tungkol sa bilang ng dosis na kailangan at ang agwat sa pagitan ng bawat isa, mangyaring 

sumangguni sa “Larawan 1” para sa kaugnay na pagsasalarawan o sa sumudunod na website: 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf. 

 

2. Nagkaroon ako ng impeksyon sa COVID-19 matapos ang higit sa 14 araw simula ng 

magpabakuna ako sa COVID-19. Kailangan ko bang magpabakuna muli at ano ang iskedyul 

ng mga dosis?  

Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa bilang ng dosis at ang agwat sa pagitan ng bawat 

isa, mangyaring sumangguni sa "Larawam 2" para sa kaugnay na pagsasalarawan o sa 

sumusunod na website: https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf. Ipapakita 

ng rehistro ng pagbabakuna ang mga dosis ng bakunang natanggap bago at matapos ang 

impeksyon sa COVID-19. 

 
 

3. Nagkaroon ako ng impeksyon sa COVID-19 matapos ang kulang sa 14 araw simula ng 
magpabakuna ako sa COVID-19. Kailangan ko bang magpabakuna muli at ano ang iskedyul 
ng nga dosis? 

Sa pangkalahatan, mas mababa ng isa ang mga dosis para sa mga taong gumaling mula sa 

impeksyon COVID-19 kumpara sa pangkalahatang publiko. Upang isagad ang bisa ng mga bakuna 

at paghusayin ang pagtugon ng imunidad (immune response) pagkatapos ng  pagbabakuna, 

kailangan ng minimum na pagitan ng 14 araw sa pagitan ng isang dosis at isang yugto ng 

impeksyon sa COVID-19. Kung nagkaroon ang isang indibidwal ng impeksyon sa COVID-19 at 

nagpositibo sa unang pagkakataon sa loob ng 14 araw matapos makatanggap ng bakuna, sila ay 

hindi dapat magbawas ng isang dosis ng bakuna sa COVID-19 sa kabila ng impeksyong ito. 

Ipapakita pa rin ng rehistro ng pagbabakuna ang mga dosis ng bakunang natanggap bago at 

matapos ang impeksyon sa COVID-19. 

Halimbawa, ang mga nakatatandang may edad na 18 hanggang 49 taong gulang na may normal 

na pagtugon ng imunidad na naimpeksyunan ng COVID-19 sa loob ng 14 araw matapos ang 
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kanilang unang dosis ng bakuna sa COVID-19 ay dapat sumunod sa pag-aayos na nasa "Larawan 

1" sa halip (ibig sabihin, pareho sa mga taong hindi pa nabakunahan) upang makatanggap ng 

“susunod na dosis” nang hindi kukulang sa 30 araw matapos gumaling at "isa pang dosis" nang 

hindi kukulang sa 90 araw matapos ang "susunod na dosis" matapos gumaling. Ipapakita ang 

dalawang dosis na ito sa rehistro ng pagbabakuna bilang ikalawa at ikatlong dosis ayon sa 

pagkakabanggit.  Kung sila ay nasa mas mataas na peligro ng pagkakalantad sa COVID-19* o may 

mga personal na pangangailangan^, maaari nilang piliing tumanggap ng karagdagang dosis ng 

bakuna para sa COVID-19 nang hindi bababa sa 180 araw mula sa nakaraang dosis pagkatapos 

isaalang-alang ang indibidwal na panganib at benepisyo. Ang dosis na ito ay ipapakita sa talaan 

ng pagbabakuna bilang ang ikaapat na dosis. 

Isa pang halimbawa, ang mga nakakatandang may edad na 18 hanggang 49 taong gulang na may 

normal na pagtugon ng imunidad na naimpeksyunan ng COVID-19 sa loob ng 14 araw matapos 

ang kanilang ikalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 ay dapat sumunod sa pag-aayos na nasa 

"Larawan 2" sa halip (ibig sabihin, pareho sa mga taong nabakunahan na ng isang dosis) upang 

makatanggap ng isa pang dosis ng bakuna nang hindi kukulang sa 90 araw matapos gumaling. 

Ipapakita ang dosis na ito sa rehistro ng pagbabakuna bilang ikatlong dosis. Kung sila ay nasa mas 

mataas na peligro ng pagkakalantad sa COVID-19* o may mga personal na pangangailangan^, 

maaari nilang piliing tumanggap ng karagdagang dosis ng bakuna para sa COVID-19 nang hindi 

bababa sa 180 araw mula sa nakaraang dosis pagkatapos isaalang-alang ang indibidwal na 

panganib at benepisyo. Ang dosis na ito ay ipapakita sa talaan ng pagbabakuna bilang ang ikaapat 

na dosis. 

Ang mga nakatatandang may edad na 18 hanggang 49 taong gulang na may normal na pagtugon 

ng imunidad na naimpeksyunan ng COVID-19 sa loob ng 14 araw matapos ang kanilang ikatlong 

dosis ng bakuna sa COVID-19 ay hindi kailangang tumanggap ng dagdag na dosis matapos 

gumaling. Kung sila ay nasa mas mataas na peligro ng pagkakalantad sa COVID-19* o may mga 

personal na pangangailangan^, maaari nilang piliing tumanggap ng karagdagang dosis ng bakuna 

para sa COVID-19 nang hindi bababa sa 180 araw mula sa nakaraang dosis pagkatapos isaalang-

alang ang indibidwal na panganib at benepisyo. Ang dosis na ito ay ipapakita sa talaan ng 

pagbabakuna bilang ang ikaapat na dosis. 

* Kasama sa mas mataas na panganib ng pagkalantad sa COVID-19:  

- Mga manggagawa sa mga lugar ng pangangalaga sa kalusugan, mga residential care home para sa mga matatanda o 
mga residential care home para sa mga taong may kapansanan;  

- Mga mangagawang may mas mataas na panganib ng pagkalantad sa at pagkalat ng COVID-19 dahil sa lugar ng trabaho 
(tauhang nakikilahok sa trabahong kaugnay ng paglaban sa pandemya; tauhang naglalaan ng transportasyong 
tumatawid sa mga hangganan o nagtatrabaho sa mga punto at daungan ng pagsisiyasat)  

^ Mga personal na pangangailangan: hal. pag-aaral sa ibang bansa o pagtugon sa mga pangangailangan para sa 
pagtatrabaho sa ibang bansa, atbp. 

 

4. Ako ay isang taong may mga kondisyon ng napinsalang sistema ng imunidad at gumaling 
mula sa impeksyon sa COVID-19. Ilang dosis ng bakuna sa COVID-19 ang dapat kong 
matanggap at ano ang iskedyul ng mga dosis?  

Para sa detalyadong impormasyon tungkol sa bilang ng dosis at ang agwat sa pagitan ng bawat 
isa, mangyaring sumangguni sa "Larawan 3" para sa kaugnay na pagsasalarawan o sa sumusunod 
na website: https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf. Ipapakita ng rehistro 
ng pagbabakuna ang mga dosis ng bakunang natanggap bago at matapos ang impeksyon sa 
COVID-19. 

 
5. Gumaling ako mula sa impeksyon sa COVID-19. Saan ko dapat matanggap ang aking bakuna 

sa COVID-19? Kailangan ko bang magdala ng nakadokumentong patunay ng kalagayan ng 

aking paggaling? Kailangan ko bang magpareserba online?    

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf


 

Sa kasalukuyan, nag-aayos ang online na sistema ng pagpapareserba ng mga pakikipagkita para 

sa pagbabakuna ayon sa inirekomendang agwat para sa mga taong hindi naimpeksyunan. Kung 

hindi makakapagpareserba ang mga taong gumaling mula sa COVID-19 ng kanilang pakikipagkita 

para sa pagbabakuna sa inirekomendang agwat sa online na sistema ng pagpapareserba, maaari 

silang diretsong pumunta sa anumang mga Sentrong Pangkomunidad ng Pagbabakuna para sa 

pagbabakuna. Para sa mga detalye ng mga lugar ng pagbabakuna, mangyaring bumisita sa website 

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

Pinaghuhusay ng Pamahalaan ang online na sistema ng pagpapareserba ayon sa pinakahuling 

rekomendasyon ng mga dalubhasa, gayon din ang mga rehistro ng paggaling ng mga indibidwal 

sa sistema ng kompyuter, upang padaliin pa ang online na pagpapareserba ng mga taong gumaling 

mula sa COVID-19. Para sa pinakahuling impormasyon, mangyaring bumisita sa website ng 

pagbabakuna sa COVID-19. Upang matiyak na nauunawaan ng mga propesyonal sa pangangalaga 

sa kalusugan ang iyong sitwasyon, inirerekomendang magdala ang mga taong may nakaraang 

impeksyon sa COVID-19 ng kaugnay na nakadokumentong patunay para sa pagtatasa ng nga 

propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan na nasa lugar. Sa pangakalahatan, tatanggapin ang 

mga sumusuportang dokumento katulad ng sulat ng paglabas ng ospital, rehistro sa 

SMS/elektroniko/papel ng positibong resulta ng pagsusuru ng nucleic acid na inilabas ng 

Pamahalaan o mga pribadong laboratoryong kinikilala sa ilalim ng Balangkas ng Pagkilala sa mga 

Laboratoryo ng Kagawaran ng Kalusugan (DH), rehistro sa SMS/elektronikong nakumpletong 

pagdedeklara sa “Sistema ng Pagdedeklara para sa mga indibidwal na nagpositibo sa COVID-19  

gamit ang Mabilis na Pagsusuri ng Antigen” ng DH, utos tungkol sa paghiwalay sa ibang tao/ 
rehistro ng nga taong nagpositibo sa COVID-19 na inilabas ng DH, at iba pang mga rehistro ng 

paggaling na inilabas ng Pamahalaan o ng Kinauukulan ng mga Pagamutan (Hospital Authority), 

atbp., na nagsasaad ng nakaraang impeksyon ng kliyente (sa Inggles/Tsino, may mga 

magkakatugmang detalye ng pagkakakilanlan ng kliyente). Hindi magsisilbing balidong rehistro ng 

paggaling ang isang litrato lamang na nagpapakita ng positibong resulta ng mabilis na pagsusuri 

ng antigen. Dapat iulat ng taong may kinalaman dito ang resulta ng pagsusuri sa DH sa 

pamamagitan ng “Sistema ng Pagdedeklara para sa mga indibidwal na nagpositibo sa COVID-19 

gamit ang Mabilis na Pagsusuri ng Antigen”. Maaaring maglaan ang mga naimpeksyunan sa ibang 

bansa ng positibong resulta ng pagsusuri ng nucleic acid na inilabas ng isang lokal na institusyon, 

o iba pang opisyal na sulat o abiso sa email bilang patunay. 

 

6. Gumaaling ako mula sa impeksyon sa COVID-19 matapos magpositibo sa Mabikis na 

Pagsusuri ng Antigen at hindi kailanman naospital. Anong araw ang petsa ng aking paggaling?  

Ang petsa ng paggaling ay dapat na 14 araw matapos ang petsa ng unang nakadokumentong 

positibong pagsusuri.  

 

7. Gumaling ako mula sa impeksyon sa COVID-19. Paano ko matutugunan ang mga 
pangangailangan ng "Vaccine Pass"? 

Para sa mga detalye ng "Vaccine Pass", mangyaring bumisita sa website na: 
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html 

 
8. Hindi ako tiyak na nagkaroon ako ng naunang impeksyon sa COVID-19. Dapat ba akong 

tumanggap ng bakuna? 

Kung hindi ka tiyak kung nagkaroon ka ng naunang impeksyon sa COVID-19, dapat mong tanggapin ang 
bakuna na para bang hindi ka naimpeksyunan. Ligtas ang bakuna sa COVID-19 sa mga taong may naunang 
impeksyon sa COVID-19. Hindi kailangan o inirerekomenda ang paunang pagsasala sa COVID-19 bago ang 
pagbibigay ng bakuna sa COVID-19. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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9. Kung may mga personal akong dahilan (hal. Paglalakbay sa ibang bansa), maaari ba akong 

tumanggap ng bakuna sa COVID-19 sa mas maikling agwatl? 

Maaaring tumanggap ang mga gumaling na tao ng ng susunod na dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga 
personal na dahilan (hal. pag-aaral sa ibang bansa o punan ang pangangailangan para sa paglalakbay sa 
ibayong dagat, atbp.) sa mas maikling agwat na hindi kukulang sa 28 araw matapos gumaling. (Exception: 
para sa mga immunocompetent recovered na tao na may edad 18 hanggang 49 taong gulang na 
nakatanggap ng dalawang dosis ng bakuna sa COVID-19 higit sa 14 na araw bago ang kanilang impeksyon sa 
COVID-19, maaari silang makatanggap ng susunod na dosis ng bakuna nang hindi bababa sa 180 araw 
pagkatapos ng paggaling. para sa personal na dahilan) 

  
10. Maaari ba akong kumuha ng ibang tatak ng bakuna sa COVID-19 matapos gumaling upang 

paigtingin ang proteksyon?  

Kung nabakunahan na ang mga gumaling na tao bago ang impeksyon at kailangan ng (mga) dagdag na dosis 
matapos gumaling, maaari nilang piliing tumanggap ng parehong tatak o ibang tatak ng bakuna sa COVID-19 
upang paigtingin ang proteksyon.  
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Teksto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga Gumaling na Tao serye 1 
Nagkaroon ako ng COVID-19 at hindi pa nakakatanggap 

※
 ng bakuna sa COVID-19 noon, dapat pa rin ba akong makatanggap 

ng bakuna?  
Ang iskedyul ng pagbabakuna para sa mga taong gumaling mula sa impeksyon sa COVID-19 na hindi pa nakakatanggap ng 
bakuna sa COVID-19 noon ay nakasaad sa talahanayan sa ibaba. Maaari nilang piliing tumanggap ng BioNTech* o Sinovac* bilang 
anumang dosis ng bakuna matapos gumaling.  

Ika-1 dosis matapos 
gumaling  

Agwat sa pagitan ng 
paggaling # at ika-1 dosis 
matapos gumaling   

Agwat sa pagitan ng ika-1 at 
ika-2 dosis matapos 
gumaling  
 

Agwat sa pagitan ng ika-2 at ika-3 
dosis matapos gumaling   
 

Piliing makatanggap ng  
Comirnaty (BioNTech)* 
bilang unang dosis 

30 arawø May edad na 18 pataas: 90 
araw  
May edad na 5 hanggang 17 
taon^: 150 araw 

Para lamang sa 50 gulang pataas:  
90 araw 
 
Nasa edad 18-49 taong may mas 

mataas na panganib o maaaring 

piliin ng personal na 

pangangailangan na tumanggap ng: 

180 araw 

Piliing makatanggap ng  
CoronaVac (Sinovac)* 
bilang unang dosis 

May edad na 50 pataas: 
Hindi kukulang sa 30 araw 
May edd na 6 na buwan  
hanggang 49 taon: 90 araw 

 

※
Angkop din sa mga taong natanggap ang unang dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon  

* Bakunang Sinovac para sa  6 na buwan   pataas at bakunang BioNTech para sa 5 taong gulang pataas   
#Ang paggaling ay 14 araw matapos ang petsa ng unang nakadokumentong positibong pagsusuri (pagsusuri ng nucleic acid o 
mabilis na pagsusuri ng antigen). Tinatanggap ang liham ng paglabas ng ospital bilang rehistro ng impeksyon o paggaling para 
sa pag-aayos ng pagbabakuna at pag-aayos ng paglipat sa Vaccine Pass. 
ø Maaaring tanggapin ng mga gumaling na tao ang kanilang susunod na dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga personal na 
dahilan (hal. upang mag-aral sa ibang bansa o punan ang pangangailangan para sa paglalakbay sa ibayong dagat) sa mas maikling 
agwat ng hindi kukulang sa 28 araw matapos gumaling. 
^Para sa 5 hanggang 17 taong gulang, papayagan ang ikalawang dosis matapos gumaling ng bakunang BioNTech (o Sinovac) 150 
araw matapos ang unang dosis matapos gumaling upang tumugon sa  personal na pangangailangan (hal. pag-aaral sa ibayong 
dagat) kung may nakuhang ipinaalam na pahintulot.   
Dapat sumunod ang mga nakatanggap na ng mga bakuna sa COVID-19 bago ang impeksyon sa kanilang programa ng 
pagbabakuna   
Dapat sumunod ang mga nakatatandang nakatira sa mga residential care home (RCH) sa programa ng pagbabakuna para sa 
mga RCH  
Dapat sumunod ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad sa kanilang programa ng pagbabakuna 
Ang mga taong hindi tiyak kung nagkaroon sila ng nakaraang impeksyon sa COVID-19 ay maaaring tumanggap ng bakuna na 
para bang hindi pa sila naimpeksyunan 
 
Petsa ng bersyon:   Agosto 4, 2022 
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Teksto 2 

Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga Gumaling na Tao serye 2  

Nagkaroon ako ng COVID-19 at nakatanggap na※ ng bakuna sa COVID-19 noon, dapat pa rin ba akong makatanggap ng 

bakuna?   

Ang iskedyul ng pagbabakuna para sa mga taong gumaling mula sa impeksyon sa COVID-19 na nakatanggap na ng bakuna sa 

COVID-19 noon ay nakasaad sa talahanayan sa ibaba. Maaari nilang piliing tumanggap ng BioNTech* o Sinovac* bilang anumang 

dosis ng bakuna matapos gumaling.  

Pagbabakuna bago ang impeksyon※ Agwat sa pagitan ng paggaling# at ika-1 dosis 

matapos gumalingø  

Agwat sa pagitan ng ika-1 at ika-

2 dosis matapis gumaling   

Nakatanggap na ng isang dosis ng 

bakuna bago ang impeksyon   

(Comirnaty (BioNTech) o CoronaVac 

(Sinovac)) 

Edad 18 taong pataas: 90 araw  

Edad 5-17 taong: 150 araw^ (nakatanggap na 

ng 1 dosis ng BioNTech bago ang impeksyon)  

Edad 6 na buwan-17 taong: 90 araw 

(nakatanggap na ng 1 dosis ng Sinovac bago 

ang impeksyon)  

Edad 50 taon pataas: 90 araw 

Ang may edad na 18-49 taong 

may mas mataas na panganib o 

personal na pangangailangan ay 

maaaring piliin na tumanggap 

ng: 180 araw 

Nakatanggap na ng dalawang dosis ng 

bakuna bago ang impeksyon (BioNTech 

o Sinovac)  

Mga may edad na 50 taon pataas: 90 araw  

Ang may edad na 18-49 taong may mas mataas 

na panganib o personal na pangangailangan ay 

maaaring piliin na tumanggap ng∆: 180 araw 

Hindi na kailangan ng dagdag na 

dosis  

Nakatanggap na ng tatlo o higit pang 

dosis ng bakuna bago ang impeksyon 

(BioNTech o Sinovac) 

Hindi na kailangan ng dagdag na dosis   

※ Ang taong natanggap ang unang dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon ay dapat tumanggap ng bakuna na para bang 

hindi pa sila nababakunahan. Ang taong natanggap ang ikalawang dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon na para bang 

nakatanggap na sila ng isang dosis ng bakuna bago ang impeksyon. Ang taong natamggap ang ikatlong dosis sa loob ng 14 araw 

ay dapat tumanggap ng bakuna na para bang nakatanggap na sila ng dalawang dosis ng bakuna bago ang impeksyon 

* Bakunang Sinovac para sa 6 na buwan pataas at bakunang BioNTech para sa 5 taong gulang pataas   

#Ang paggaling ay 14 araw matapos ang petsa ng unang nakadokumentong positibong pagsusuri (pagsusuri ng nucleic acid o 

mabilis na pagsusuri ng antigen). Tinatanggap ang liham ng paglabas ng ospital bilang rehistro ng impeksyon o paggaling para 

sa pag-aayos ng pagbabakuna at pag-aayos ng paglipat sa Vaccine Pass.  

øMaaaring tanggapin ng mga gumaling na tao ang kanilang susunod na dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga personal na 

dahilan (hal. upang mag-aral sa ibang bansa o upang punan ang pangangailangan para sa paglalakbay sa ibayong dagat) sa mas 

maikling agwat na hindi kukulang sa 28 araw matapos gumaling (maliban∆).   

^Para sa mga 5-17 taong gulang na nakatanggap na ng 1 dosis ng BioNTech bago ang impeksyon, pinapayagan ang isa pang 

dosis ng bakunang BioNTech (o Sinovac) 150 araw matapos gumaling upang tumugon sa personal na pangangailangan (hal. pag-

aaral sa ibayong dagat) kung nakakuha ng ipinaalm na pahintulot  

Kasama sa rehistro ng pagbabakuna ang naipong impormasyon tungkol sa pagbabakuna bago ang impeksyon at matapos 

gumaling   

Dapat sumunod ang mga hindi pa nababakunahan bago ang impeksyon sa kanilang programa ng pagbabakuna  

Dapat sumunod ang mga nakatatandang nakatira sa mga residential care home (RCH) sa programa ng pagbabakuna para sa 

mga RCH 

Dapat sumunod ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad sa kanilang programa ng pagbabakuna  

Ang mga taong hindi tiyak kung nagkaroon sila ng nakaraang impeksyon sa COVID-19 ay maaaring tumanggap ng bakuna na 

para bang hindi sila naimpeksyunan  
Petsa ng bersyon: Agosto 4, 2022 
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Teksto 3 

Pagbabakuna sa COVID-19 para sa mga Gumaling na Tao serye 3  

Nagkaroon ako ng COVID-19 at isa akong taong may napinsalang sistema ng imunidad, kailan ako dapat tumanggap ng 

bakuna sa COVID-19?  

Maaaring piliin ng mga taong may napinsalang sistema ng imunidad ang Comirnaty (BioNTech)* o CoronaVac (Sinovac)* bilang 

anumang dosis ng bakuna matapos nilang gumaling sa impeksyon sa COVID-19. Ang kanilang programa ng pagbabakuna ay ang 

sumusunod:   

Pagbabakuna bago 

ang impeksyon※ 

Agwat sa pagitan ng 

paggaling# at ika-1 

dosis matapos 

gumalingø 

Agwat sa pagitan ng 

ika-1 at ika-2 dosis 

matapos gumaling 

Agwat sa pagitan ng 

ika-2 at ika-3 dosis 

matapos gumaling 

Ika-4 dosis matapos 

gumaling 

Hindi pa 

nakakatanggap ng 

bakuna sa COVID-19 

bago ang impeksyon 

30 araw 30 araw 

 

90 araw 

(Para lamang sa 12 

taong gulang pataas) 

Hindi na kailangan ng 

dagdag na dosis 

Nakatanggap na ng 

isang dosis ng bakuna 

bago ang impeksyon   

(BioNTech o Sinovac)   

30 araw 

 

90 araw 

(Para lamang sa 12 

taong gulang 

pataas) 

Hindi na kailangan ng 

dagdag na dosis 

Nakatanggap na ng 

dalawang dosis ng 

bakuna bago ang 

impeksyon   

(BioNTech o Sinovac) 

90 araw 

(Para lamang sa 12 

taong gulang pataas) 

Hindi na kailangan ng dagdag na dosis 

Nakatanggap na ng 

tatlo o higit pang 

dosis ng bakuma bago 

ang impeksyon 

(BioNTech o Sinovac) 

Hindi na kailangan ng dagdag na dosis 

* Bakunang Sinovac para sa 6 na buwan pataas at bakunang BioNTech para sa 5 taong gulang pataas  

※Ang taong natanggap ang unang dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon ay dapat na tumanggap ng bakuna na para bang 

hindi pa sila nababakunahan. Ang taong natanggap ang ikalawang dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon ay dapat na 

tumanggap ng bakuna na para bang nakatanggap na sila ng isang dosis ng bakuna bago ang impeksyon. Ang taong natanggap 

ang ikatlong dosis sa loob ng 14 araw bago ang impeksyon ay dapat na tumanggap ng bakuna na para bang nakatanggap na sila 

ng dalawang dosis ng bakuna bago ang impeksyon 

# Ang paggaling ay 14 araw matapos ang petsa ng unang nakadokumentong positibong pagsusuri (pagsusuri ng nucleic acid o 

mabilis na pagsusuri ng antigen). Tinatanggap ang liham ng paglabas ng ospital bilang rehistro ng impeksyon o paggaling para 

sa pag-aayos ng pagbabakuna at pag-aayos ng paglipat sa Vaccine Pass 

ø Dapat tanggapin ng mga gumaling na tao ang kanilang susunod na dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga personal na 

dahilan (hal. upang mag-aral sa ibang bansa o upang punan ang pangangailangan para sa paglalakbay sa ibayong dagat) sa mas 

maikling agwat na hindi kukulang sa 28 araw matapos gumaling  

Ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad na hindi tiyak kung nagkaroon sila ng nakaraang impeksyon sa COVID-

19 ay maaaring tumanggap ng bakuna na para bang hindi sila naimpeksyunan  

Petsa ng bersyon: Agosto 4, 2022 

 


