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Mga bakuna sa COVID-19 at programa ng pagbabakuna 

Mga Madalas Itanong 

                                                                                               noong 23 Marso, 2022 

Talaan ng mga nilalaman 

Mga rekomendasyon sa paggamit ng mga bakuna sa COVID-19 

 1. Bakit kailangan nating magkaroon ng pagbabakuna sa COVID-19? 

2. Bakit natin kailangang magbigay ng priyoridad? Anu-ano ang mga grupo ng 

prayoridad? 

 3. Ano ang mga uri ng bakunang COVID-19 na magagamit? 

4. Dapat bang ipagpatuloy ang iba pang mga hakbang sa pag-iingat? 

5. Ano ang limitasyon sa edad para sa pagpapabakuna? 

6. Ilang dosis ang kailangan at ano ang iskedyul ng mga dosis? 

7. Maaari ba akong magkaroon ng ikalawang dosis ng Sinovac nang higit sa 28 araw 

ang agwat mula sa unang dosis?   Maliban dito, maaari ba akong magkaroon ng 

ikalawang dosis ng bakunang Comirnaty (BioNTech) nang higit sa 21 araw ang agwat 

mula sa unang dosis? 

8. Maaari ba akong mag-iniksyon ng iba't ibang uri ng mga bakuna bilang una at 

pangalawang dosis? Kung nakumpleto ko na ang dalawang dosis, maaari ba akong 

tumanggap ng iba pang tatak ng bakuna laban sa COVID-19 upang paigtingin ang 

aking proteksyon? 

9. Dapat ba akong bakunahan ng higit sa 2 dosis? 

10. Hindi pa ako nababakunahan. Ilang dosis ng bakuna ang kailangan kung gumaling 

na ako mula sa impeksyon sa COVID-19? 

11. Sino ang hindi dapat bigyan ng COVID-19 vaccines? 

12. Ano ang anaphylaxis? Gaank kadalas itong mangyari? 

13. Mayroon bang katibayang nagpapahiwatig ng anumang hindi inaasahang o hindi 

kanais-nais na pagtaas ng dami ng namamatay sa mga mahihinang matatanda kasunod 

ng paggamit ng bakunang Comirnaty (BioNTech)? 

14. Dapat bang mabakunahan nang maaga ang mga matatanda at ang mga may dati 

nang umiiral na mga kondisyon? 

15.  Ano ang konklusyon ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga Bakuna sa COVID-19 

tungkol sa bakunang Comirnaty(BioNTech)? 

16. Ano ang konklusyon ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga Bakuna sa COVID-19 

tungkol sa bakunang Sinovac? 

17. Ang mga kasalukuyang bakuna sa COVID-19 ay epektibo ba laban sa iba't ibang 

mga variants? 

Dapat bang bigyan ng bakuna sa COVID-19 kung ang isang tao ay kabilang sa isang 

partikular na pangkat o may isang partikular na kondisyon 

18. Pagkakaroon ng lagnat 

19. Bata o nagbibinata/nagdadalaga 

20. Mga buntis at nagpapasusong babae 



(Tagalog version) 

21. Kasaysayan ng Alerhiya 

22. May mga talamak na sakit 

23. Mga sakit sa autoimmune rheumatic 

24. Umiinom ng pampatigil ng paghilom ng sugat 

25. Kakulangan sa Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 

26. May nakaraang impeksyon sa COVID-19 

27. Nalantad sa COVID-19 virus 

28. Sa ilalim ng kwarentena 

29. Mga taong dumarating sa Hong Kong na hindi pa ganap na nabakunahan 

30. Agwat sa pagitan ng iba pang mga bakuna 

31. Mga Matatanda 

Kaayusan para sa (mga) dagsag na dosis ng bakuna sa COVID-19 

32. Saan ako maaaring makatanggap ng (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-

19? 

33. Sinu-sino ang karapat-dapat para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-

19? 

34. Sinu-sino ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad na karapat-dapat 

para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19? 

35. Ano ang agwat sa pagitan ng (mga) dagdag na dosis ng mga bakuna sa COVID-

19? 

36. Anu-anong mga tatak ang inirerekomenda para sa ikatlong dosis ng bakuna sa 

COVID-19? 

37. Kung natanggap ng indibidwal ang una at/o ikalawa at/o ikatlong dosis ng bakuna 

sa labas ng Hong Kong, ano ang dapat isaalang-alang para sa pagtanggap ng (mga) 

dagdag na dosis? 

38. Kailangan ba ang (mga) dagdag na dosis ng bakuna kung gumaling na ako mula sa 

impeksyon sa COVID-19? 

39. Kailangan ba ng mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 

taon na makatanggap ng ikatlong dosis ng bakuna sa COVID-19? 

40. Kung nakatanggap na ang tao ng una at ikalawang dosis ng mga bakuna sa 

sentrong pangkomunidad ng pagbabakuna dati, maaari ba silang pumunta sa klinika 

ng pribadong doktor para sa ikatlong dosis? 

41. Kung nakatanggap na ang isang tao ng dalawang dosis ng bakunang 

Sinovac(CoronaVac) o BioNTech(Comirnaty) at lumagpas na ng 180 araw, kailan 

niya dapat matanggap ang ikatlong dosis? 

42. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako nakatanggap ng ikatlong dosis ng 

bakuna sa tamang panahon matapos ang 180 araw mula sa ikalawamg dosis? 

Karagdagang-impormasyon sa Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA 

Vaccine (BNT162b2) 

Pangkalahataang katanungan 

43. Ano ang mga pakinabang ng pagpapabakuna sa COVID-19? 
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44. Saan ginagamit ang bakunang Comirnaty (bakunang mRNA laban sa COVID-

19)? 

45. Ano ang dapat nating isaalang-alang bago magbigay ng bakunang Comirnaty 

vaccine? 

46. Paano ibinibigay ang bakunang Comirnaty? 

47. Maaari pa ba akong magbigay ng Comirnaty vaccine kung sabay-sabay akong 

umiinom ng gamot? 

48. Maaari bang tumanggap ang mga buntis at nagpapasusong babae ng bakunang 

Comirnaty? 

49. Maaari pa rin ba akong magmaneho ng sasakyan o gumamit ng makina matapos 

mabigyan ng bakunang Comirnaty? 

50. Ano ang nilalaman ng Comirnaty vaccine at ano ang nasa loob ng pack? 

51. Ang mga bakuna sa Nucleic acid ay medyo bagong mga plataporma ng bakuna at 

hindi pa nagagamit sa mga tao hanggang ngayon. Paano natutukoy ang kaligtasan at 

bisa ng bakunang Comirnaty? 

Kaligtasan 

52. Ano ang mga posibleng epekto ng bakunang Comirnaty? 

53. Mayroon bang pag-iingat para sa pagbibigay ng bakunang Comirnaty? 

54. Ano ang dapat kong gawin kung nakakaranas ako ng malubhang epekto 

pagkatapos ng pagbibigay ng bakunang Comirnaty? 

Bisa 

55. Gumagana ba kaagad ang bakuna sa Comirnaty? 

56. Ayon sa datos mula sa mga klinikal na pag-aaral hanggang ngayon, gaano 

karaming proteksyon ang ibinibigay ng bakunang Comirnaty? 

57. Maaari bang magbigay ng proteksyon ang bakunang Comirnaty pagkatapos ng 

isang  dosis? 

58. Matapos matanggap ang unang dosis ng bakunang Comirnaty, maaari bang 

lumipat ang isang tatanggap sa isa pang bakuna sa COVID-19 para sa pangalawang 

dosis? 

59. Mabisa ba ang Comirnaty sa pag-iwas sa matinding COVID-19? 

60. Mabisa ba ang bakunang Comirnaty laban sa mga variant? 

Kalidad 

 61. Saan ginawa ang bakunang Comirnaty sa Hong Kong? Paano masisiguro ang 

kalidad ng mga bakunang ibinibigay sa Hong Kong? 

62. May mga mahigpit na kailangan sa pag-iimbak ng mga bakunang Comirnaty. 

Anu-ano sila? 

63. Ngayong may mahigpit na kailangan sa pag-iimbak ng bakunang Comirnaty, 

paano mapapanatili ang kalidad nito bago ito ibigay? 
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Mga rekomendasyon sa paggamit ng mga bakuna sa COVID-19 

1. Bakit kailangan nating magkaroon ng pagbabakuna sa COVID-19? 

Ang patuloy na coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic ay nagdudulot ng isang 

makabuluhang pasanin sa sakit sa buong mundo. Sa Hong Kong, ang mga kaso at paglaganap 

ay patuloy na naiulat. Upang mabawasan ang mga epekto ng COVID-19 sa kalusugan ng 

publiko at lipunan at para sa komunidad na ipagpatuloy ang mga normal na aktibidad sa isang 

pangmatagalang pamamaraan, isang malaking proporsyon ng ating populasyon ang dapat na 

mabakunahan nang maaga. Sa katunayan, ang mga bakuna laban sa COVID-19 ay itinuturing 

na isang mahalagang tool sa kalusugan ng publiko para mapigilan ang pandemya sa 

katamtaman at mahabang panahon sa pamamagitan ng pagtaas ng imyunidad ng populasyon 

laban sa SARS-CoV-2. 

Ang karanasan mula sa mga bansa na nagsimula ng mga kampanya sa maramihang 

pagbabakuna ay nagpapakita na sa pagtaas ng saklaw ng pagbabakuna, ang sitwasyon ng 

epidemya ng COVID-19 sa ilang mga bansa ay bumubuti. 

Maaaring maiwasan ng pagbabakuna ng COVID-19 ang impeksyon sa COVID-19, at kung 

nahawahan, mabawasan ang peligro ng malubhang pagkakasakit at pagkamatay mula sa 

COVID-19. Ang mga taong mahina laban sa pagkakaroon ng matinding karamdaman at 

pagkamatay mula sa impeksyon ng COVID-19 tulad ng pagtanda o mga taong may malalang 

karamdaman, maliban kung may mga kontraindikasyon, ay dapat mabakunahan para sa 

personal na proteksyon. Ang mga taong may mas malaking peligro ng pagkakalantad o 

paghahatid ng COVID-19 na virus sa mga madaling kapitan at mahihinang indibidwal ay 

dapat na mabakunahan sa lalong madaling panahon. 

 

2. Bakit natin kailangang magbigay ng priyoridad? Anu-ano ang mga grupo ng 

prayoridad?  

Nakapuntirya ang pagkuha ng bakuna sa buong populasyon ng Hong Kong. Bilang 

paghahanda sa limitadong suplay sa maagang yugto kung kailan mayroong mga bakuna, 

kailangang gumamit ng paraang nahahati sa mga yugto pagdating sa ilang grupo ng 

priyoridad ng lokal na populasyon na tinukoy na unang babakunahan upang bawasan ang 

sakit at kamatayan at mapanatili ang mga mahahalagang serbisyo.  

Ayon sa mga rekomendasyon ng dalawang siyentipikong komite sa ilalim ng Sentro para sa 

Proteksyon ng Kalusugan ng Kagawaran ng Kalusugan at ng apat na dalubhasang tagapayong 

itinalaga ng Punong Ehekutibo, at sa pagsasaalang-alang ng kalagayan ng suplay ng mga 

bakuna, at ang pag-usad ng programa ng pagbabakuna, ipinasya ng Pamahalaang ayusin ang 

pagbabakuna para sa ilang grupo. Pakibisita ang pahinang ito para sa mga detalye: 

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

 

3. Ano ang mga uri ng bakunang COVID-19 na magagamit? 

Ang mga katangian ng Fosun Pharma/BioNTech para sa BNT162b2 (Comirnaty(BioNTech) 

vaccine) at Sinovac Biotech (Hong Kong) (Sinovac vaccine) ay naka-highlight sa 

talahanayan sa ibaba. 

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

BNT162b2 / 

Comirnaty 

(BioNTech vaccine) 

CoronaVac 

(Sinovac vaccine) 

Plataporma mRNA Inactivated 

Iskedyul ng dosis 

(pagitan ng una at ikalawang dosis) 

2 doses 

(hindi bababa sa 21 

araw) 

2 doses 

(28 araw) 

Shelf life 

9 buwan sa -75°C 

(±15°C); 

1 buwan (31 mga araw) 

sa 2-8°C 

12 buwan sa 2-8°C 

Paraan ng pagbibigay Intramuscular Intramuscular 

Para sa kasalukuyang pagsasaayos ng pagpapatupad ng ikatlong dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19, mangyaring mag-click 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

 

4. Dapat bang ipagpatuloy ang iba pang mga hakbang sa pag-iingat? 

Ang proteksyon sa antas ng populasyon ay hindi makakamit sa maikling panahon. Mayroong 

pangangailangan na ipagpatuloy ang mga diskarte sa kalusugan ng publiko sa iba pang mga 

interbensyon, kabilang ang hindi pagdidikit-dikit ng mga tao, mabuting kalinisan sa kamay at 

pagsusuot ng mask sa publiko, upang mabawasan ang panganib ng pagkakahawa at 

makahawa. 

Mayroong pagtaas ng katibayang ang sirkulasyon ng COVID-19 virus at influenza virus ay 

maaaring magkaroon ng isang makabuluhang epekto sa antas ng pagkamatay, at hindi 

magandang kalalabasan sa mga kasamang nahawahan. Sa konteksto ng pandaigdigang 

pandemya ng COVID-19, partikular na mahalaga na matiyak ang mga tao na mas may 

peligro mula sa mga impeksyon o komplikasyon ng parehong trangkaso at COVID-19, tulad 

ng mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga mas nakakatanda (para sa 

mga detalye mangyaring sumangguni sa website ng Center For Health Protection na "Mga 

Madalas Itanong tungkol sa Seasonal Influenza Vaccination para sa Season ng 2021/22 sa 

Hong Kong"),maaaring ma-access at makatanggap ng panahunang bakuna sa trangkaso. 

 

5. Ano ang limitasyon sa edad para sa pagpapabakuna? 

Ang pinakamababang edad para sa pagtanggap ng bakunang Sinovac ay ibababa sa 3 mula 

Pebrero 15, 2022; ang minimum na edad para sa pagtanggap ng BioNTech vaccine ay 

ibababa sa 5 mula Pebrero 16, 2022. 

 

6. Ilang dosis ang kailangan at ano ang iskedyul ng mga dosis? 

Ang inirerekomendang iskedyul ng bakunang Comirnaty (BioNTech) ay binubuo ng 2 dosis 

na ibibigay nang hindi kukulang sa 21 araw ang agwat. Ang inirerekomendang iskedyul ng 

bakunang Sinovac ay binubuo ng 2 dosis at dapat silang ibigay nang 28 araw ang agwat.  

https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
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Para sa mga walamg nakaraang impeksyon sa COVID-19, ang agwat sa pagitan ng unang 

dosis at ikalawang dosis ng bakunang Sinovac para sa mga residente ng mga Residential Care 

Home (RCH), kasama na ang mga RCH para sa mga Matatanda at mga Taong may 

Kapansanan ay 21 araw.  

 

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng lupon ng 

mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ito para sa mga kaugnay na inilabas na balita at i-click ito para sa 

kaayusan ng pagpapatupad.   

 

Para sa kasalukuyang kaayusan ng pagpapatupad ng (mga) dagdag na dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19, paki-click ang https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose 

 

Para sa kaayusan ng pagbabakuna para sa mga taong gumaling sa COVID-19, mangyaring 

sumangguni sa tanong 10. 

 

Tungkol sa agwat sa pagitan ng ibang mga bakuna, mangyaring sumangguni sa tanong 30.  

 

7. Maaari ba akong magkaroon ng ikalawang dosis ng Sinovac nang higit sa 28 araw 

ang agwat mula sa unang dosis?   Maliban dito, maaari ba akong magkaroon ng 

ikalawang dosis ng bakunang Comirnaty (BioNTech) nang higit sa 21 araw ang agwat 

mula sa unang dosis?  

Sa kasalukuyan, may limitadong impormasyon tungkol sa kaligtasan, kakayahang mag-udyok 

ng pagtugon ng imunidad at bisa ng pagtanggap ng bakunang Sinovac sa labas ng 

inirekomendang iskedyul. Kung lumagpas na sa 28 araw, dapat nang ibigay ang ikalawang 

dosis sa lalong madaling panahon. Hindi na kailangang ulitin ang serye.  

 

Dapat ibigay ang iskedyul ng dalawang dosis ng bakunang Comirnaty (BioNTech) nang hindi 

kukulang sa 21 araw ang agwat. Kung lumagpas na ng 21 araw matapos ang unang dosis, 

inirerekomenda ng Mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit ng Estados Unidos na 

ibigay ang ikalawang dosis sa pinakamaagang pagkakataon nang hindi inuulit ang serye.  

 

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng lupon ng 

mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ito para sa mga kaugnay na inilabas na balita at i-click ito para sa 

kaayusan ng pagpapatupad.  

 

Para sa kasalukuyang kaayusan ng pagpapatupad ng ikatlong dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19, paki-click ang https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose 

 

8. Maaari ba akong mag-iniksyon ng iba't ibang uri ng mga bakuna bilang una at 

pangalawang dosis? Kung nakumpleto ko na ang dalawang dosis, maaari ba akong 

tumanggap ng iba pang tatak ng bakuna laban sa COVID-19 upang paigtingin ang 

aking proteksyon?  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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Ang mga miyembro ng publiko ay pinapayuhan na kumpletuhin ang unang dalawang dosis 

gamit ang parehong produkto kung maaari. Dahil sa anaphylaxis pagkatapos ng unang dosis; 

o kung ang bakuna ay hindi na magagamit o naa-access), ang pagbabakuna sa isa pang 

bakuna para sa COVID-19 ay maaaring isaalang-alang sa iisang batayan. Para sa mga may 

anaphylaxis at kailangang makatanggap ng isa pang brand para sa pangalawang dosis, 

mangyaring kumuha ng may-katuturang sulat ng sertipikasyon ng doktor (kabilang ang mga 

dahilan para makatanggap ng isa pang tatak para sa pangalawang dosis) mula sa iyong 

dumadalo na doktor o doktor ng pamilya at dumalo sa lugar ng pagbabakuna. Aayusin ng 

mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan ang pagbabakuna batay sa mga 

indibidwal na pangyayari. 

Maliban dito, inupdate din ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa 

pamamagitan ng Bakuna at ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Umuusbong at mula sa 

Hayop (JSC) kasama ang lupon ng mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) 

ang mga pansamantalang napagkasunduang rekomendasyon sa paggamit ng ikatlong dosis ng 

mga bakuna laban sa COVID-19. Inirekomenda nitong tumanggap ang mga karapat-dapat na 

taong bakunang Comirnaty bilang ikatlong dosis, pero iginagalang ang personal na pagkiling 

sa bakunang CoronaVac. 

 

9. Dapat ba akong bakunahan ng higit sa 2 dosis?  

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng lupon ng 

mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ito para sa mga kaugnay na inilabas na balita at i-click ito para sa 

kaayusan ng pagpapatupad.   

 

Para sa kasalukuyang kaayusan ng pagpapatupad ng (mga) dagdag na dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19, paki-click ang https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose  

 

10. Hindi pa ako nababakunahan. Ilang dosis ng bakuna ang kailangan kung gumaling 

na ako mula sa impeksyon sa COVID-19? 

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop kasama ng lupon ng mga 

dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (JSC-EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ito para sa mga kaugnay na inilabas na balita at i-click ito para sa 

kaayusan ng pagpapatupad.   

 

Ia-update ang “Factsheet on COVID-19 Vaccination for Persons with Prior COVID-19 

Infection” sa tamang panahon. 

 

11. Sino ang hindi dapat bigyan ng COVID-19 vaccines? 

Ang mga indibidwal na may kasaysayan ng matinding hypersensitivity sa isang nakaraang 

dosis ng parehong bakuna sa COVID-19, ang aktibong sangkap o sa alinman sa mga bahagi 

ng bakuna ay hindi dapat tumanggap ng pagbabakuna. Ang mga may kasaysayan ng 

matinding hypersensitivity sa polyethylene glycol (PEG) at polysorbate* ay hindi dapat 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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tumanggap ng Comirnaty(BioNTech) na bakuna. Para sa ibang mga tao na hindi dapat 

tumanggap ng bakunang Sinovac, mangyaring sumangguni sa tanong 66. 

*Ang bakuna sa Comirnaty(BioNTech) ay naglalaman ng PEG. Kahit na ang polysorbate ay 

hindi nakapaloob sa Comirnaty(BioNTech) na bakuna, ito ay malapit na nauugnay sa PEG. 

 

12. Ano ang anaphylaxis? Gaank kadalas itong mangyari? 

Ang Anaphylaxis ay tumutukoy sa isang malubha at agarang reaksyon ng alerdyi na kasama 

ang mga klinikal na palatandaan at sintomas tulad ng pantal, pagduwal, pagkahilo, 

hypotension (hindi normal na mababang presyon ng dugo), pamamaga, o kondisyon sa 

paghinga (hirap sa paghinga). 

Mula 14 hanggang Disyembre 23, 2020, isang kabuuang 1,893,360 na dosis ng bakunang 

Comirnaty (BioNTech) ang ibinigay bilang unang dosis sa Estados Unidos. Kasama sa mga 

masamang kaganapan na iniulat sa kanilang Vaccine Adverse Event Reporting System 

(VAERS), 21 sa mga ulat na ito ay tinukoy bilanganaphylaxis kasunod ng pagpapabakuna ng 

Bakunang Comirnaty (BioNTech), na tumutugma sa rate na 11.1 bawat milyong dosis na 

ibinibigay. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), magagamit ang 

follow-up na impormasyon para sa 20 sa mga kasong ito at lahat ay nakabawi o naalis na sa 

bahay. 17 sa 21 mga kaso na ito (81%) ay mayroong dokumentadong kasaysayan ng mga 

alerdyi o reaksiyong alerdyi, at pito ang mayroong kasaysayan ng anaphylaxis. 

 

13. Mayroon bang katibayang nagpapahiwatig ng anumang hindi inaasahang o hindi 

kanais-nais na pagtaas ng dami ng namamatay sa mga mahihinang matatanda kasunod 

ng paggamit ng bakunang Comirnaty (BioNTech)? 

Batay sa magagamit na impormasyon at mga rekomendasyon mula sa mga awtoridad sa 

kalusugan sa ibang bansa at ng World Health Organization hanggang Enero 2021, sa 

kasalukuyan ay walang katibayang nagpapahiwatig ng anumang hindi inaasahang o hindi 

masamang pagtaas ng dami ng namamatay sa mga mahihinang matatanda kasunod ng 

paggamit ng bakunang Comirnaty (BioNTech). Walang malinaw na katibayang 

nagpapahiwatig na ang naiulat na pagkamatay ay sanhi ng paggamit nito. 

Napagpasyahan na para sa karamihan sa mga mahihinang matatanda, ang benepisyo ng 

pagbawas ng peligro ng isang malubhang kurso sa sakit na COVID-19 ay higit sa panganib 

na makatanggap ng bakuna. 

 

14. Dapat bang mabakunahan nang maaga ang mga matatanda at ang mga may dati 

nang umiiral na mga kondisyon? 

Ang mga eksperto ng Scientific Committee on Vaccine-Preventable Diseases at ang 

Scientific Committee on Emerging and Zoonotic Diseases sa ilalim ng Center for Health 

Protection ng Kagawaran ng kalusugan na sinamahan ng Expert advisory panel ng Punong 

Ehekutibo ay inirerekomenda ang mga matatandang may sapat na gulang at ang mga may 

dati nang umiiral na mga kondisyon, mabakunahan nang maaga dahil mayroon silang mas 

mataas Ang parehong Comirnaty (BioNTech) at Sinovac COVID-19 na bakuna ay lubos na 

epektibo sa pagprotekta laban sa malubhang sakit at pagkamatay mula sa impeksyon sa 

COVID-19, na sa pangkalahatan ay nauugnay sa tugon ng T-cell. Ang mga matatanda ay 

dapat tumanggap ng bakuna ng COVID-19 sa lalong madaling panahon, bago pa dumating 

ang panahon ng trangkaso ng taglamig. 
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15.  Ano ang konklusyon ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga Bakuna sa COVID-19 

tungkol sa bakunang Comirnaty(BioNTech)? 

Tungkol sa pinakahuling pagpupulong na ipinatawag ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga 

Bakuna sa COVID-19  (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1 ) upang 

magsagawa ng patuloy na pagsusuri ng mga pakinabang at panganib ng mga 

pinahihintulutang bakuna sa COVID-19 at mga nagawang rekomendasyon, mangyaring 

sumangguni sa pinakahuling inilabas na 

balita.  (https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm ) 

 

16. Ano ang konklusyon ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga Bakuna sa COVID-19 

tungkol sa bakunang Sinovac? 

Tungkol sa pinakahuling pagpupulong na ipinatawag ng Lupon ng mga Tagapayo sa mga 

Bakuna sa COVID-19  (https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1 ) upang 

magsagawa ng patuloy na pagsusuri ng mga pakinabang at panganib ng mga 

pinahihintulutang bakuna sa COVID-19 at mga nagawang rekomendasyon, mangyaring 

sumangguni sa pinakahuling inilabas na 

balita.  (https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm ) 

 

17. Ang mga kasalukuyang bakuna sa COVID-19 ay epektibo ba laban sa iba't ibang 

mga variants? 

Maraming variant ng concern (VOC) na umiikot sa buong mundo, kabilang ang mga variant 

na unang lumabas sa United Kingdom (Alpha), sa South Africa (Beta), sa Brazil (Gamma), sa 

India (Delta) at sa Botswana (Omicron ). 

Sa pangkalahatan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga umiiral na bakuna ay mahusay na 

gumagana laban sa hindi variant. Ang datos ng pagiging epektibo laban sa mga variant ay 

nag-iiba ayon sa mga bakuna. Sa partikular, ang Omicron ay isang umuusbong na variant na 

unang natuklasan noong ika-11 ng Nobyembre 2021 sa isang bansa sa timog na bahagi ng 

Aprika (Botswana). Nakakabahala ang variant na ito dahil sa mataas na dami ng spike 

mutation) higit sa 30), na maaarinv magdulot ng mataas na kakayahan ng virus na maipasa at 

pinabababa rin nito ang bisa ng bakuna. Kayang tukuyin ng Kagawaran ng Kalusugan ng 

Hong Kong SAR ang mga variant ng COVID-19 at sinusubaybayan nang maigi ang paglitaw 

at pagbabago nito. 

Ang parehong Comirnaty (BioNTech) at Sinovac COVID-19 na bakuna ay lubos na epektibo 

sa pagprotekta laban sa malubhang sakit at pagkamatay mula sa impeksyon sa COVID-19, na 

sa pangkalahatan ay nauugnay sa tugon ng T-cell. Ang tugon ng antibody ay nauugnay sa 

pag-iwas sa impeksyon at sakit na nagpapakilala. Mas madaling kapitan din ito sa VOC. 

Samakatuwid, maaaring magkakaiba ito sa iba ' t ibang mga bakuna. 

Ang pagkamit ng isang mataas na saklaw ng pagbabakuna ng COVID-19 sa lalong madaling 

panahon at patuloy na matatag na mga interbensyon na hindi parmasyutiko upang mabawasan 

ang pagkakataon ng paghahatid ng viral ay magiging isang pangunahing layunin sa 

pagkontrol sa epidemya at maiwasan ang paglitaw ng mga variant. 

 

Dapat bang bigyan ng bakuna sa COVID-19 kung ang isang tao ay kabilang sa isang 

partikular na pangkat o may isang partikular na kondisyon  

18. Pagkakaroon ng lagnat 
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Ang pagpapabakunasa COVID-19 ay dapat na maantala para sa mga indibidwal na 

nakakaranas ng matinding mga sakit na may sintomas ng lagnat. 

 

19. Bata o nagbibinata/nagdadalaga  

May mataas na bisa ang bakuna sa COVID-19 laban sa sakit na COVID-19 na may sintomas. 

Magiging mahalaga ang pagbabakuna upang protektahan ang mga nagbibinata/nagdadalaga 

laban sa sakit na COVID-19 na may sintomas at mabawasan ang pagkalat sa komunidad, 

gayon din upang palakasin ang pangkalahatang imunidad ng komunidad.  

 

Ang myocarditis o pericarditis ay kilalang mga masasamang epekto ng bakunang Comirnaty 

na naiulat sa parehong ibayong dagat at sa loob ng teritoryo. Lumitaw ang karamihan dito 

kasunod ng ikalawang dosis sa nga nagbibinata/nagdadalaga. Ang karamihan sa mga 

naapektuhang kaso ay tutugon nang mabuti sa paggamot at karaniwang maaaring bumalik sa 

kanilang mga normal na pang-araw-araw na aktibidad matapos gumaling ang kanilang mga 

sintomas. Dapat umiwas ang mga nagbibinata/nagdadalaga at mga young adults sa mahirap 

na ehersisyo sa loob ng isang linggo matapis ang pagbabakuna ng Comirnaty. Dapat silang 

humingi ng agaranf medikal na atensyon kung magkakaroon sila ng sintomas na 

nagpapahiwatig ng myocarditis o pericarditis katulad ng malala at nagpapatuloy na sakit sa 

dibdib, kakulangan ng hininga, o mabilis na pagtibok ng puso kasunod ng pagbabakuna.  

 

Ipinakita ng mga pagsubok ng Phase I at II sa paggamit ng bakunang Sinovac sa mga bata at 

nagbibinata/nagdadalaga na may edad na 3 hanggang 17 taon na ang Simovac ay kayang 

mag-udyok ng pagtugon ng imunidad, ligtas at natitiis nang mabuti. Bukod dito, ipinakita din 

ng magpapatuloy na mga pagsubok ng Phase III na natitiis nang mabuti ang bakunang 

Sinovac sa grupo ng edad na ito. Ang maaaring makuhang impormasyon mula sa 

kampanyang pangmasa ng pagbabakuna sa Mainland China sa mga bata at 

nagbibinata/nagdadalag na 3 hanggang 17 taong gulang (may higit sa 100 milyong dosis ng 

Sinovac ang naibigay na)  ay hindi nagpakita ng mga malaking problema sa kaligtasan.  

 

Para sa mga madalas na tanong, paki-click 

ang:  https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf 

 

Nagpatawag ng pagpupulong ang Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa 

pamamagitan ng Bakuna at Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Umuusbong at Galing sa 

Hayop (JSC) noong ika-25 ng Pebrero, kasama ng lupon ng mga dalubhasang tagapayo ng 

Punong Ehekutibo at mahigpit nilang inirekomenda ang ikatlong dosis ng bakunang 

Comirnaty para sa mga nakakatanda tatlong buwan matapos nilang makatanggap ng 2 dosis 

ng mga bakunang CoronaVac o Comirnaty. Para sa mga bata at nagbibinata/nagdadalaga na 

may edad na 5 hanggang 17, inirerekomenda ng JSC-EAP na paikliin ang agwat ng panahon 

sa pagitan ng unang 2 dosis ng bakunang Comirnaty mula sa 12 linggo para maging 8 linggo 

na dapat iturok sa kalamnan sa harap o tagilirang bahagi ng gitnabg hita. Inirerekomenda ng 

JSC-EAP na ang mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 na 

nakatanggap na ng dalawang dosis ng CoronaVac ay tumanggap agad ng ikatlong dosis ng 

CoronaVac o Comirnaty 3 buwan matapos ang ikalawang dosis. Inirerekomendang ang mga 

nagbibinata/nagdadalagang nakatanggap na ng 2 dosis ng Comirnaty ay tumanggap ng 

ikatlong dosis ng parehon bakuna 5 buwan mula sa ikalawang dosis habang dapat magkaroon 

ng CoronaVac bilang kapalit batay sa personal na pagtangkilik.  

 

Paki-click ang https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm para sa 

pag-aayos ng pakikipagkita para sa mga pinaikling agwar sa pagitan ng mga dosis ng bakuna 

sa COVID-19. 
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Puna: Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng 

Bakuna at Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng 

lupon ng mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga 

bakuna sa COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm para sa kaugnay na 

inilabas na balita at i-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm para sa mga kaayusan 

ng pagpapatupad.  

 

20. Mga buntis at nagpapasusong babae 

Napakabisa ng mga bakunang BioNTech at Sinovac na ibinibigay sa Hong Kong laban sa 

malubhang sakit at kamatayang kaugnay ng COVID-19. Mabisa sila sa pagprotekta ng mga 

tao mula sa malubhang sakit o maging kamatayan mula sa impeksyon sa COVID-19. 

Ipinapakita ng datos na may mas mataas na panganib ang mga buntis na babae na magkaroon 

ng malalang masamang epekto kasunod ng impeksyon sa COVID-19, kung ihahambing sa 

hindi buntis na populasyon. Ipinapataas din ng COVID-19 ang panganib ng panganganak 

nang wala sa panahon nang 2 ulit at pinalawak na perinatal mortality (ibig sabihin, ang 

kabuuan ng mga kamatayan bago isilang at kamatayan matapos isilang sa unang  28 araw ng 

buhay) nang humigit-kumulang 50%. Ipinakita din ng mga pag-aaral na parehong mabisa ang 

mga bakuna sa COVID-19 sa pagbawas ng panganib ng pagkakaospital at kamatayan sa mga 

buntis na babae at sa hindi buntis na populasyon. Maliban dito, ipinakita ng mga pag-aaral na 

ang mga antibody na nalikha matapos ang pagbabakuna sa COVID-19 sa mga buntis na 

babae ay maaaring maipasa sa binlig (fetus) sa pamamagitan ng talimpusod (umbilical cord), 

at maaari rin maglaan ng proteksyon ang mga babae sa mga sanggol habang nagpapasuso. 

Ayon sa pinakahuling rekomendasyon ng mga kompanya ng gamot, maaaring bakunahan ang 

mga bunti at nagpapasusong babae ng mga bakunang BioNTech o Sinovac. Paulit-ulit na 

sinabi ng mga dalubhasa na ang pagbabakuna sa mga babaeng ito ay maaaring maglaan ng 

mabisang proteksyon, at inirekomendang tumanggap sila ng bakuna sa lalong madaling 

panahon.  

 

Para sa payo ng Hong Kong College of Obstetricians and Gynaecologists (HKCOG) tungkol 

sa pagbabakuna sa COVID-19 ng mga buntis at nagpapasusong babae (panandalian; inupdate 

noong 21 Pebrero 2022), mangyaring pumunta sa (bersyon sa Inggles lamang) 

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf 

 

21. Kasaysayan ng Alerhiya   

Para sa mga taong maya kasaysayan ng alerhiya, mag-ingat sa 2 kondisyon sa ilalim at dapat 

silang komunsulta sa doktor:  

Agarang (sa loob ng 1 oras) malalang alerhikong reaksyon sa nakaraang pagbabakuna sa 

COVID-19 o sa higit sa 1 uri ng gamot; 

Alerhikong reaksyon sa nakaraang pagbabakuna sa COVID-19 na hindi kailangang gamutin 

o hindi nalitas sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot laban sa alerhiya.  

Para sa mga may anaphylaxis matapos ang pagbabakuna ng unang dosis at kailangang 

tumanggap ng ibang tatak para sa ikalawang dosis, mangyaring kumuha ng kaugnay na liham 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
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na sertipiko ng doktor (kasama ang mga dahilan sa pagtanggap ng ibang tatak ng ikalawang 

dosis) mula sa doktor na umaasikaso sa iyo o doktor ng pamilya at pumunta sa lugar ng 

pagbabakuna. Aayusin ng mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ang pagbabakuna 

batay sa mga indibidwal na sirkumstansya.   

 

22. May mga talamak na sakit  

Mangyaring sumangguni sa mga sumusunod na infographics:  

 

3 Mahalagang Konsiderasyon 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf 

 

Mga Halimbawa ng mga Talamak na Sakit  

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

 

23. Mga sakit sa autoimmune rheumatic 

Ayon sa pinagkasunduan at rekomendasyon sa pagbabakuna ng COVID-19 para sa mga 

pasyente na may mga sakit na autoimmune rheumatic na inisyu ng Hong Kong Society of 

Rheumatology noong Mayo 2021, kung ang kondisyon ay medyo matatag at walang 

kamakailang pagsasaayos sa gamot, naniniwala ang mga eksperto na dapat isaalang-alang ng 

mga pasyente na ito ang pagtanggap ng pagbabakuna ng COVID-19 upang Bagaman ang 

mga sakit sa rayuma ay isang pangkat ng mga pangmatagalang sakit, hindi ito isang 

kontraindikasyon sa bakuna ng COVID-19. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga benepisyo 

ng pagbabakuna ay higit pa sa mga panganib. 

 

24. Umiinom ng pampatigil ng paghilom ng sugat 

Ang mga indibidwal na umiinom ng pampatigil ng paghilom ng sugat ay maaaring makakuha 

ng pagbabakuna ng COVID-19 at dapat nilang ipagpatuloy ang gamot. Matapos ang 

intramuscular injection ng bakuna, ang direktang presyon na tumatagal ng 5 minuto o higit pa 

ay dapat mailapat sa site ng iniksyon. 

 

25. Kakulangan sa Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) 

Mayroong limitadong datos ng kaligtasan at pagiging epektibo sa paggamit ng mga bakuna 

ng COVID-19 sa mga indibidwal na nagdurusa sa kakulangan ng glucose-6-phosphate 

dehydrogenase (G6PD). Mula sa impormasyong ibinigay ng mga kumpanya ng gamot, ang 

kakulangan ng G6PD ay hindi nabanggit sa listahan ng mga contraindications o pag-iingat. 

Kung ang mga indibidwal na ito ay may anumang mga katanungan tungkol sa kung ang 

kanilang kondisyon ay angkop para sa pagbabakuna, mangyaring humingi ng medikal na 

payo. 

 

26. May nakaraang impeksyon sa COVID-19 

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop  (JSC-EAP 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2 )  kasama ng lupon ng mga dalubhasang 

tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa COVID-19 saa mga 

taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at nakalathala ang mga 

pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-13 ng Marso. Paki-

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
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click ang https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm para sa 

kaugnay na inilabas na balita at i-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm para sa mga kaayusan 

ng pagpapatupad.  

 

27. Nalantad sa COVID-19 virus 

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay kasalukuyang hindi inirerekomenda bilang post-exposure 

prophylaxis. Sa kasalukuyan ay walang katibayan sa kaligtasan at pagiging epektibo ng 

pagbabakuna ng COVID-19 bilang prophylaxis pagkatapos ng pagkakalantad. Dalawang 

dosis ang kinakailangan para sa tatlong bakuna sa COVID-19 na magagamit sa Hong Kong at 

ang oras upang makumpleto ang serye ng pagbabakuna ay lalampas sa karaniwang panahon 

ng pagpapapisa ng COVID-19. 

 

28. Sa ilalim ng kwarentena 

Isinasaalang-alang ang panganib ng pagbuo ng mga sakit sa COVID-19 sa mga indibidwal na 

nakalantad sa virus ng COVID-19 at potensyal na pasulong na paghahatid ng impeksyon, ang 

pagbabakuna ng COVID-19 ay dapat ipagpaliban hanggang matapos ang naaangkop na 

panahon ng kuwarentina tulad ng iminungkahi ng mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan. 

 

29. Mga taong dumarating sa Hong Kong na hindi pa ganap na nabakunahan 

Dapat nilang subukan ang kanilang makakaya upang matapos ang serye ng pagbabakuna 

bago dumating sa Hong Kong. 

Kasalukuyang ibinibigay ng Pamahalaan sa publiko ang mga sumusunod na bakuna laban sa 

COVID-19: https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine 

Tandaan po ang kwarentena at virus testing requirements para sa mga inbound travelers na 

hindi pa ganap na nabakunahan. Maaaring makaimpluwensya ang mga naturang 

pangangailangan kung kaya mong tumanggap ng una at ikalawang dosis ng mga bakuna, sa 

labas at sa Hong Kong ayon sa pagkakabanggit, sa loob ng inirekumendang iskedyul: 

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html 

Para sa publikong karapat-dapat na makatanggap ng unang dosis ng bakuna sa labas ng Hong 

Kong, at nais magkaroon ng ikalawang dosis at pagkatapos ikatlong dosis ng bakuna sa ilalim 

ng Programa ng Pagbabakuna ng Hong Kong, kasalukuyang hindi sila papayagan ng sistema 

ng pagpapareserba na gumawa ng appointment para sa ikalawang dosis o ikatlong dosis ng 

bakuna online. Maaari mong piliin ang iyong ginustong sentro ng pagbabakuna ng 

komunidad o mga pribadong klinika (kung naaangkop) na nagbibigay ng bakuna. Matapos 

ang iyong panahon ng kuwarentenas, dalhin kasama ang iyong dokumento ng 

pagkakakilanlan, patunay ng iyong unang tala sa pagbabakuna ng dosis (na may petsa, lugar 

ng pagbabakuna at uri ng bakuna), at maglakad-in sa lugar ng pagbabakuna na iyong pinili at 

lapitan ang booth ng impormasyon upang maipahayag ang iyong pangangailangan. Ang 

pagbabakuna ay maaaring ibigay ng mga kawani pagkatapos ng paglilinaw at pagsasaalang-

alang ng mga nauugnay na detalye, kabilang ang mga pagbabakuna sa unang dosis. 

 

30. Agwat sa pagitan ng iba pang mga bakuna 

Dapat mayroong kaunting agwat ng hindi bababa sa 14 na araw sa pagitan ng pangangasiwa 

ng bakuna ng COVID-19 [Comirnaty(BioNTech) at Sinovac] at anumang iba pang mga 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
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bakuna. Sa kasalukuyan ay may limitadong datos sa sabay-sabay na pangangasiwa ng mga 

bakuna ng COVID-19 kasama ang iba pang mga bakuna. 

Mayroong mga pangyayari kapag ang pag-ikli ng agwat sa pagitan ng pangangasiwa ng mga 

bakunang ito ay nabibigyang katwiran, tulad ng kapag mayroong isang pagtaas ng panganib 

ng COVID-19 at iba pang mga sakit na maiiwasan sa bakuna o kapag ang isa pang bakuna ay 

kinakailangan para sa post-exposure prophylaxis, kabilang ang tetanus at rabies. 

 

31. Mga Matatanda  

Mahigpit na inirerekomenda ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga matatanda dahil sila 

ang grupo na may pinakamataas na panganib ng komplikasyon at kamatayan mula sa sakit na 

COVID-19. 

 

Dapat tumanggap ang mga matatanda ng bakuna sa COVID-19 sa lalong madaling panahon 

bago dumating ang panahon ng trangkaso sa taglamig. 

 

Kaayusan para sa (mga) dagsag na dosis ng bakuna sa COVID-19  

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng lupon ng 

mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm para sa kaugnay na 

inilabas na balita at i-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm para sa mga kaayusan 

ng pagpapatupad. 

 

32. Saan ako maaaring makatanggap ng (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-

19? 

Mangyaring sumangguni sa https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues. 

 

33. Sinu-sino ang karapat-dapat para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-

19? 

Ikatlong Dosis ng Bakuna  

(1) Mga Taong may edad na 12 pataas na nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakunang 

BioNTech (Comirnaty) o dalawang dosis ng bakunang Sinovac (CoronaVac) (tingnan ang 

tanong 35 para sa mga patakaran tungkol sa agwat) 

(2) Mga batang may napinsalang sistema ng imunidad na may edad na 12 na nakatanggap na 

ng dalawang dosis ng bakunang BioNTech (Comirnaty) o dalawang dosis ng bakunang 

Sinovac (CoronaVac) (tingnan ang tanong 34) 

Ikaapat na Dosis ng Bakuna  

Mga taong may napinsalang sistema ng imunidad na may edad na 12 pataas na nakatanggap 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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na ng dalawang dosis ng bakunang BioNTech (Comirnaty) o dalawang dosis ng bakunang 

Sinovac (CoronaVac) (tingnan ang tanong 34) 

Bukod dito, kung ang una at/o ikalawa at/o ikatlong dosis ng bakunang natanggap sa labas ng 

Hong Kong ay hindi bakunang Sinovac(CoronaVac) o BioNTech(Comirnaty), dapat 

komunsulta ang indibidwal sa medikal na tauhang nasa trabaho sa lugar ng pagbabakuna 

tungkol sa kaangkupan ng ikatlo o ikaapat na dosis ng bakuna sa COVID-19. 

 

34. Sinu-sino ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad na karapat-dapat 

para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19? 

Kasama sa mga taong may napinsalang sistema ng imunidad na karapat-dapat para sa (mga) 

dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19 ang mga sumusunod na grupo:  

 

(i) Kanser o nakamamatay na sakit sa dugo na nasa aktibong paggamot na nagpapahina mg 

imunidad ngayon o sa nakaraang 12 buwan  

(ii) Mga tumanggap ng inilipat na solidong organo o inilipat na stem cell na nasa paggamot 

na nagpapahina ng imunidad  

(iii) Malalang pangunahing kakulangan sa imunidad o nasa paulit-ulit na dialysis 

(iv) Malala o hindi pa nagagamot na sakit na HIV  

(v) Aktibong umiinom ng gamot na nagpapahina ng imunidad, o chemotherapy/radiotherapy 

na nagpapahina ng imunidad sa loob ng 6 buwan 

 

Dapat magdala ang mga taong may napinsalang sistema ng imunidad ng kaugnay na medikal 

na sertipiko sa itinakdang lugar ng pagbabakuna sa araw ng pagbabakuna ng (mga) dagdag na 

dosis upang kumpirmahin ang kanilang pagiging karapat-dapat para sa dagdag na dosis ng 

bakuna sa COVID-19. Mayroon ditong template ng medikal na sertipiko. Para sa mga 

pasyenteng may napinsalang sistema ng imunidad na nais makatanggap ng ikaapat na dosis, 

kung inilabas ang kaugnay na medikal na sertipiko para sa kanilang ikatlong dosis, maaari 

nilang dalhin ang kaugnay na sertipiko sa loob ng panahon ng bisa nito upang makatanggap 

ng bakuna.  

 

35. Ano ang agwat sa pagitan ng (mga) dagdag na dosis ng mga bakuna sa COVID-19? 

Ikatlong Dosis ng Bakuna  

(i) Para sa mga taong may napinsalang sistema mg imunidad: dapat ibigay ang ika-3 dosis 

nang hindi kukulang sa 28 araw mula sa ika-2 dosis  

(ii) Simula ika-11 ng Marso 2022, para sa mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 

hanggang 17 taon na nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakunang CoronaVac, 

inirerekomendang ibigay agad ang ikatlong dosis ng bakunang CoronaVac o Comirnaty 90 

araw matapos ang ikalawang dosis.   

(iii) Simula ika-11 ng Marso 2022, para sa mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 

hanggang 17 taon na nakatanggap na ng dalawamg dosis ng bakunang Comirnaty: 

inirerekomendang ibigay ang ikatlong dosis ng bakunang Comirnaty nang hindi kukulang sa 

150 araw mula sa ikalawang dosis. Ginagalang ang personal na pagtangkilik sa bakunang 

CoronaVac bilang ikatlong dosis.  
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(iv) Inirerekomendang ang mga indibidwal na 60 taong gulang pataas na nakatanggap na ng 

dalawang dosis ng bakunang Comirnaty(BioNTech) o CoronaVac(Sinovac) ay tumanggap 

agad ng ikatlong dosis 90 araw matapos ang ikalawang dosis.  

(v) Inirerekomendang ang mga indibidwal na may edad na 18 hanggang 59 taon na 

nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakunang Comirnaty(BioNTech) o 

CoronaVac(Sinovac) ay tumanggap ng ikatlong dosis nang hindi kukulang sa 180 araw sa 

kasalukuyan. Iaanunayo ng Pamahalaan ang pagpapaikli ng agwat sa 90 araw sa tamang 

panahon.  

Ikaapat na Dosis ng Bakuna  

Simula sa ika-21 mg Marso, inirerekomendang ang mga taong may napinsalang sistema ng 

imunidad na may edad na 12 pataas ay tumanggap ng ikaapat na dosis nang hindi kukulang sa 

90 araw mula sa ikatlong dosis. 

 

36. Anu-anong mga tatak ang inirerekomenda para sa ikatlong dosis ng bakuna sa 

COVID-19? 

Para sa mga indibidwal na 18 taong gulang pataas na nakatanggap na ng dalawang doaia ng 

bakunang Comirnaty o CoronaVac, mahigpit na inirerekomenda ang ikatlong dosis ng 

bakumang Comirnaty. Gayunpaman, ginagalang ang personal na pagtangkilik para sa mga 

bakuna at maaari ring tumanggap ang mga indibidwal na ito ng Sinovac(CoronaVac) bilang 

ika-3 dosis.  

 

Para sa rekomendasyon ng ikatlong dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga 

nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 taon, pakitingnan ang tanong 39. 

 

37. Kung natanggap ng indibidwal ang una at/o ikalawa at/o ikatlong dosis ng bakuna 

sa labas ng Hong Kong, ano ang dapat isaalang-alang para sa pagtanggap ng (mga) 

dagdag na dosis?  

Kung karapat-dapat ang nabakunahang tao para sa pagtanggap ng (mga) dagdag na dosis at 

nakatanggap na ng una at/o ikalaw at/o ikatlong dosis ng bakuna sa labas ng Hong Kong, 

hindi sila maaaring makipagkita para sa (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa pamamagitan ng 

online na sistema. Dapat magdala ang mga taong nabanggit sa itaas ng nga rehistro para sa 

una at/o ikalawa at/o ikatlong dosis ng bakuna at diretsong pumunta sa sentro ng 

pagbabakuna para sa pagbabakuna.  

 

Bukod dito, kung ang una at/o ikalaw at/o ikatlong dosis ng bakunang natanggap sa labas ng 

Hong Kong ay hindi bakunang Sinovac(CoronaVac) o BioNTech(Comirnaty), dapat 

komunsulta ang indibidwal sa medikal na tauhang nasa trabaho sa lugar ng pagbabakuna 

tungkol sa kaangkupan ng (mga) dagdag na dosis ng bakuna sa COVID-19. 

 

38. Kailangan ba ang (mga) dagdag na dosis ng bakuna kung gumaling na ako mula sa 

impeksyon sa COVID-19? 

Hindi nila mahigpit na kailangang kumuha ng ikatlong dosis sa kasalukuyan. Patuloy na 

rerepasuhin ng Pamahalaan ang sitwasyon at kukunsultahin ang opinyon ng mga dalubhasa, 
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at sasangguni rin sa mga kasanayan sa ibang mga bansa / rehiyon.  

 

Para sa mga gumaling na pasyenteng may mga espesyal na pangangailangang tumanggap ng 

ikatlong dosis na nakakuha na ng kaugnay na liham na sertipiko ng doktor (kasama ang mga 

dahilan para sa pagrerekomenda ng ikatlong dosis at ang iminumungkahing panahon ng 

pagbabakuna), maaari silang pumunta sa lugar ng pagbabakuna at aayusin ng mga 

propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan na nasa lugar ang pagbabakuna ng ikatlong dosis 

ng bakuna sa COVID-19 batay sa mga indibidwal na sirkumstansya.  

 

39. Kailangan ba ng mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 taon 

na makatanggap ng ikatlong dosis ng bakuna sa COVID-19? 

Para sa mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 taong gulang na 

nakatanggap na ng dalawang dosis ng bakuna sa CoronaVac, inirerekomendang ibigay agad 

ang ikatlong dosis ng bakunang CoronaVac o Comirnaty 90 araw matapos ang ikalawang 

dosis. [May bisa simula ika-11 ng Marso 2022 ]. 

 

Para sa mga nagbibinata/nagdadalagang may edad na 12 hanggang 17 taon na nakatanggap 

na ng dalawang dosis ng bakunang Comirnaty: Inirerekomendang ibigayang ikatlong dosis 

ng bakunang Comirnaty nang hindi kukulang sa 150 araw mula sa ikalawang dosis. 

Ginagalang ang personal na pagtangkilik sa bakunang CoronaVac bilang ikatlong dosis. 

[ May bisa simula ika-11 ng Marso 2022 ]  

 

Inirerekomenda ng mga dalubhasa ang ikatlong dosis ng bakuna sa COVID-19 para sa mga 

pasyenteng may napinsalang sistema ng imunidad^ (kasama na ang mga 

nagbibinata/nagdadalagang may napinsalang sistema ng imunidadna maya edad na 12 

hanggang 17 taon). Mahigpit na inirerekomenda ang ikatlkng dosis ng bakunang Comirnaty. 

Gayunpaman, iginagalang ang personal na pagtangkilik para sa mga bakuna at maaari ring 

tumanggap ang mga indibidwal na ito ng Sinovac(CoronaVac) bilang ika-3 dosis. 

 

^ Para sa mga detalye ng espesipikong grupo ng mga pasyenteng may napinsalang sistema ng 

imunidad, mangyaring sumangguni sa tanong 34.  

 

40. Kung nakatanggap na ang tao ng una at ikalawang dosis ng mga bakuna sa 

sentrong pangkomunidad ng pagbabakuna dati, maaari ba silang pumunta sa klinika 

ng pribadong doktor para sa ikatlong dosis?  

Maaaring pumili ang mga mamamayan ng mga lokasyon ng pagbabakuna para sa ikatlong 

dosis, kasama na ang mga sentrong pangkokunidad ng pagbabakuna, mga klinika ng mga 

pribadong doktor, atbp. Sa pamamagitan ng sistema ng talaan ng pagbabakuna, maaaring 

tingnan ng mga kawani ng medikal sa iba't ibang lokasyon ng pagbabakuna ang mga 

nakaraang talaan ng pagbabakuna at ipasok ang rekord para sa ikatlong dosis. 
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41. Kung nakatanggap na ang isang tao ng dalawang dosis ng bakunang 

Sinovac(CoronaVac) o BioNTech(Comirnaty) at lumagpas na ng 180 araw, kailan niya 

dapat matanggap ang ikatlong dosis?   

Kung nakatanggap ka na ng dalawang doais ng bakunang Sinovac(CoronaVac) o 

BioNTech(Comirnaty), at lumagpas na ng 180 araw mula sa ikalawang dosis, dapat mong 

kunin ang ikatlong dosis sa lalong madaling panahon.  

 

42. Ano ang dapat kong gawin kung hindi ako nakatanggap ng ikatlong dosis ng 

bakuna sa tamang panahon matapos ang 180 araw mula sa ikalawamg dosis?  

Sa kasalukuyan, may limitadong impormasyom tungkol sa kaligtasan, kakayahang mag-

udyok ng pagtugon ng imunidad at bisa ng pagtanggap ng bakuna sa labas ng 

inirekomendang iskedyul. Kung higit sa 180 araw na ang lumipas matapos ang ikalawang 

dosis , dapat nang ibigay ang ikatlong dosis sa lalong madaling panahon.  

 

Karagdagang-impormasyon sa Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA 

Vaccine (BNT162b2) 

Mga Madalas Itanong tungkol sa Comirnaty Vaccine 

Ang Mga Madalas Itanong (FAQ) na may kaugnayan sa Fosun Pharma / BioNTech 

Comirnaty COVID-19 mRNA Vaccine (BNT162b2) ("Comirnaty vaccine") ay inihanda ng 

Kagawaran ng Kalusugan alinsunod sa impormasyon ng produkto. 

Ang dokumentong ito ay mananatiling nasusuri at na-update paminsan-minsan kung 

kinakailangan. 

Ang impormasyon sa mga FAQ ay inilaan para sa pangkalahatang sanggunian lamang at 

hindi isang kapalit para sa propesyonal na payo sa medikal. Mangyaring kumunsulta sa isang 

doktor o parmasyutiko sa anumang mga katanungan o alalahanin na mayroon ka tungkol sa 

iyong kalagayan. 

 

Pangkalahataang katanungan 

43. Ano ang mga pakinabang ng pagpapabakuna sa COVID-19? 

Ang COVID-19 na dulot ng SARS-CoV-2 virus ay lubos na nakakahawa. Kapag nahawahan, 

maaaring mangyari ang mga malubhang komplikasyon, at sa mga malubhang kaso, 

humantong sa kamatayan. Kung ikaw ay nahawaan, maaari mong maikalat ang sakit sa 

pamilya, mga kaibigan, at iba pa sa paligid mo. Para sa komunidad na ipagpatuloy ang mga 

normal na aktibidad sa isang napapanatiling paraan, ang isang malaking proporsyon ng ating 

populasyon ay dapat mabakunahan nang maaga. 

Ang pagsusuot ng maskara at pagpapanatili ng paglalakbay sa lipunan ay makakatulong na 

mabawasan ang iyong pagkakataon na mahawahan o kumalat sa iba, ngunit ang mga hakbang 

na ito ay hindi sapat. Ang bakuna ay gagana nang synergistically sa iyong immune system 

upang ihanda ang iyong immune system upang labanan ang virus kung nalantad ka dito. 

Magbibigay ito ng pinakamahusay na proteksyon laban sa COVID-19. 

Ang karanasan mula sa mga bansa na nagsimula ng mga kampanya sa pagbabakuna ng masa 

ay nagpakita na sa pagtaas ng saklaw ng pagbabakuna, Ang sitwasyon ng epidemya ng 

COVID-19 sa ilang mga bansa ay nagpapabuti. 
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Ang pagbabakuna ng COVID-19 ay maaaring maiwasan ang impeksyon sa COVID-19, at 

kung nahawahan, bawasan ang panganib ng matinding sakit at kamatayan mula sa COVID-

19. Ang mga taong mahina upang magkaroon ng malubhang sakit at dami ng namamatay 

mula sa impeksyon sa COVID-19 tulad ng advanced na edad o mga taong may talamak na 

sakit, maliban kung may mga contraindications, ay dapat mabakunahan para sa personal na 

proteksyon. Ang mga taong may mas malaking peligro ng pagkakalantad sa o pagpapadala ng 

COVID-19 virus sa madaling kapitan at mahina na mga indibidwal ay dapat mabakunahan sa 

lalong madaling panahon. 

 

44. Saan ginagamit ang bakunang Comirnaty (bakunang mRNA laban sa COVID-19)? 

Ang Comirnaty ay isang bakunang ginagamit para sa pag-iwas sa COVID-19 na dulot ng 

SARS-CoV-2 virus. 

 

Inuudyok ng bakuna ang sistema ng imunidad (ang likas na depensa ng katawan) na gumawa 

ng mga antibody at mga blood cell na gumagana laban sa virus at samakatuwid nagbibigay 

ng proteksyon laban sa COVID-19. 

 

Dahil walang lamang virus ang Comirnaty upang lumikha ng imunidad, hindi ito magdudulot 

ng COVID-19 sa iyo. 

 

45. Ano ang dapat nating isaalang-alang bago magbigay ng bakunang Comirnaty 

vaccine? 

Hindi ka dapat tumanggap ng bakunang Cormirnaty kung ikaw ay: 

 

   • may alerhiya sa nakaraamg dosis ng Comirnaty, o sa aktibong sangkap o anuman sa ibang 

mga sangkap ng gamot na ito.  

 

Kausapin ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan bago ka bigyan ng bakuna 

kung:  

 

   • nagkaroon ka na ng malalang alerhikong reaksyon o problema sa paghinga matapos ang 

anumang pagturok ng ibang bakuna o matapos kang mabigyan ng Comirnaty dati.  

 

   • ninenerbyos ka tungkol sa proseso ng pagbabakuna o hinimatay ka na kasunod ng 

anumang pagturok ng karayom. 

 

   • may malala kang sakit o impeksyong may kasamang mataas na lagnat. Dapat ipagpaliban 

ang pagbabakuna para sa mga indibidwal na may mga malubhang sakit na may kasamang 

lagnat.    

 

   • may problema ka sa pagdurugo, madali kang masugatan o gumagamit ka ng gamot upang 

maiwasan ang paghilom ng mga sugat.  

 

   • may mahina kang sistema ng imunidad dahil sa sakit katulad ng impeksyon sa HIV o 

gamot katulad ng corticosteroid na nakakaapekto sa iyong sistema ng imunidad.  
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May pinataas na panganib ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso) at pericarditis 

(pamamaga ng linya sa labas ng puso) matapos ang pagbabakuna ng Comirnaty. Maaaring 

mangyari ang mga kondisyong ito sa loob lamang ng ilang araw matapos ang pagbabakuna at 

karaniwang nangyayari sa loob ng 14 araw. Mas madalas silang naobserbahan matapos ang 

ikalawang pagbabakuna, at mas madalas lumitaw sa mga nakababatang lalaki. Kasunod ng 

pagbabakuna, dapat kang maging alerto sa mga tanda ng myocarditis at pericarditis, katulad 

ng kawalan ng hininga, mga mabilis na pagtibok ng puso at sakit sa dibdib, at agad na 

humingi ng medikal na atensyon kung lilitaw ang mga ito.  

 

Katulad ng anumang bakuna, maaaring hindi protektahan nang buo ng Comirnary ang lahat 

ng makakatanggap nito at hindi pa alam kung gaano katagal kang maproprotektahan. 

 

Maaari kang tumanggap ng ikatlong dosis ng Comirnaty. Ang bisa ng Comirnaty, kahit na 

matapos ang ikatlong dosis, ay maaaring mas mababa sa mga taong may napinsalang sistema 

ng imunidad. Sa mga kasong ito, dapat kang patuloy na sumunod sa mga pisikal na pag-iingat 

upang makatulong sa pag-iwas sa COVID-19. Bukod dito, dapat na nabakunahan nang tama 

ang mga nakakasalamuha mo nang malapitan. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga 

tamang indibidwal na rekomendasyon.  

 

46. Paano ibinibigay ang bakunang Comirnaty? 

Itinuturok ang bakunang Comirnaty sa loob ng kalamnan. Inirerekomendang tanggapin ang 

ikalawang dosis 3 linggo matapos ang unang dosis upang makompleto ang daloy ng 

pagbabakuna.  

 

Tinalakay ng Siyentipikong Komite sa mga Sakit na Maiiwasan sa pamamgitan ng Bakuna at 

Siyentipikong Komite sa mga Umuusbong at Galing sa Hayop (JSC) kasama ng lupon ng 

mga dalubhasang tagapayo ng Punong Ehekutibo (EAP) ang paggamit ng mga bakuna sa 

COVID-19 saa mga taong may nakaraang impeksyon sa COVID-19 at mga bata, at 

nakalathala ang mga pinakabagong sinang-ayunang panandaliang rekomendasyon noong ika-

13 ng Marso. Paki-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm para sa kaugnay na 

inilabas na balita at i-click ang 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm para sa mga kaayusan 

ng pagpapatupad. 

Para sa kasalukuyang kaayusan ng pagpapatupad ng ikatlong dosis ng mga bakuna sa 

COVID-19, paki-click ang https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose. 

 

47. Maaari pa ba akong magbigay ng Comirnaty vaccine kung sabay-sabay akong 

umiinom ng gamot? 

Bago ang pangangasiwa, sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka, ginamit kamakailan, o 

maaaring gumamit ng anumang iba pang mga gamot o kamakailan ay nakatanggap ng 

anumang iba pang mga bakuna. 

 

 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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48. Maaari bang tumanggap ang mga buntis at nagpapasusong babae ng bakunang 

Comirnaty? 

Nagpatawag ang JSC-EAP ng pagpupulong noong ika-23 ng Disyembre 2021. Inirekomenda 

ng mga dalubhasa na tumanggap ang mga buntis ta nagpapasusong babae ng mga bakunang 

mRNA, kasama na ang ikatlong dosis, nang may mga parehong kaayusan katulad ng 

pangkalahatang nakatatandang populasyon. Paki-click 

ang  https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm para sa kaugnay 

na inilabas na balita. 

 

49. Maaari pa rin ba akong magmaneho ng sasakyan o gumamit ng makina matapos 

mabigyan ng bakunang Comirnaty? 

Maaaring maapektuhan nang panandalian ng ilan sa mga posibleng epekto ng 

pagbabakuna  ang iyong kakayahang magmaneho o gumamit ng mga makina. Maghintay 

hanggang mawala ang mga epektong ito bago ka magmaneho o gumamit ng mga makina. 

(Mangyaring sumangguni sa tanong 52 para sa mga posibleng masamng epekto ng bakuna). 

 

50. Ano ang nilalaman ng Comirnaty vaccine at ano ang nasa loob ng pack? 

Ang aktibong sangkap ng bakuna ng Comirnaty ay ang bakuna ng COVID-19 mRNA. 

Pagkatapos ng pagbabanto, ang vial ay naglalaman ng 6 dosis ng 0.3 ml na may 30 

micrograms ng mRNA bawat isa. 

Ang iba pang mga sangkap ay: 

 ((4-hydroxybutyl) azanediyl) bis (hexane-6,1-diyl) bis (2-hexyldecanoate) (ALC-

0315) 

 2 - [(polyethylene glycol) -2000] -N, N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) 

 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 

 kolesterol 

 potassium chloride 

 potassium dihydrogen phosphate 

 sodium chloride 

 disodium phosphate dihydrate 

 sucrose 

 tubig para sa mga injection 

Ang bakuna ay isang puti hanggang puting puting pagpapakalat (PH: 6.9 hanggang 7.9) na 

ibinigay sa isang multidose vial na 6 dosis sa isang 2 ml na malinaw na maliit na botelya (uri 

ng baso I), na may isang stopper ng goma at isang flip-off na plastik na takip na may 

aluminium seal. 

Laki ng pakete: 195 vial, 5 vial, 1 vial 

 

Puna: Kung hindi gagamitin ang mga low dead-volume syringes at/o mga karayom (ibig 

sabihin, ang kombinasyon ng low dead-volume syringe at karayom ay dapat na may dead 

volume ng hindi hihigit sa 35 microlitres), maaaring hindi sapat na kumuha ng ikaanim na 

dosis mula sa isang vial. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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51. Ang mga bakuna sa Nucleic acid ay medyo bagong mga plataporma ng bakuna at 

hindi pa nagagamit sa mga tao hanggang ngayon. Paano natutukoy ang kaligtasan at 

bisa ng bakunang Comirnaty? 

Ang prinsipyo ng bakuna ng nucleic acid ay upang makuha ang bahagi ng ribonucleic acid 

mula sa loob ng virus, magbigkis ng mga lipid at ipakilala ito sa mga cell ng tao; ang bakuna 

ay na-import sa mga cell ng tao at ipinahahayag ang gene (antigen) ng bagong protina ng 

coronavirus spike upang mahimok ang immune system ng tao upang makabuo ng mga 

antibodies, at buhayin ang mga T cell upang sirain ang mga nahawaang cell. 

Sa ngayon, walang makabuluhang alalahanin sa kaligtasan ang naobserbahan sa mga klinikal 

na pagsubok (Mangyaring sumangguni sa tanong 52 para sa mga posibleng masamang epekto 

ng bakuna), at ang datos ng klinikal na pagsubok ay nagpakita ng 95 porsiyentong bisa ng 

bakuna sa pagpigil sa sakit na COVID-19 (Mangyaring sumangguni sa tanong 56). 

Susubaybayan ng Kagawaran ng Kalusugan ang lokal na profile ng kaligtasan (Mangyaring 

sumangguni sa tanong 54) at patuloy na susubaybayan ang pinakabagong pagtatasa ng 

kaligtasan at pagiging epektibo na inisyu ng mga awtoridad sa regulasyon ng droga ng mga 

advanced na bansa at hurisdiksyon at ang mga sanggunian na ipinahayag ng World Health 

Organization. 

 

Kaligtasan 

52. Ano ang mga posibleng epekto ng bakunang Comirnaty? 

Tulad ng lahat ng mga bakuna, ang Comirnaty ay maaaring maging sanhi ng mga epekto, 

kahit na hindi lahat ay magkakaroon ng mga ito. Sa pangkalahatan, ang mga karaniwang 

epekto ng Comirnaty ay karaniwang banayad at pansamantala. Ang ilan ay maaaring 

makaranas ng mas matindi, ngunit sa pangkalahatan ay bihirang, masamang epekto. 

Totoong ang panahon ng pagsasaliksik at pag-unlad ng mga bakuna sa COVID-19 ay lubos 

na napaikli kumpara sa ibang mga regular na bakuna. Samakatuwid, ang paglitaw ng bihira o 

hindi mahuhulaang malubhang masamang kaganapan pagkatapos ng malawak na 

pagpapabakuna sa populasyon ay hindi maaaring ganap na maaalis. 

Mayroong isang bihirang tsansang ang Comirnaty ay maaaring maging sanhi ng isang 

matinding reaksyon ng alerdyi. Ang isang matinding reaksyon ng alerdyi ay karaniwang 

magaganap sa loob ng ilang minuto hanggang isang oras pagkatapos makakuha ng isang 

dosis ng Comirnaty. 

Ang mga palatandaan ng isang malubhang reaksyon ng alerdyi ay maaaring magsama ng 

kahirapan sa paghinga, pamamaga ng iyong mukha at lalamunan, mabilis na tibok ng puso, 

masamang pantal sa buong katawan, pagkahilo at kahinaan. 

Ang Comirnaty ay pinag-aaralan pa rin sa mga klinikal na pagsubok. 

Mangyaring mag-refer sa sheet ng katotohanan ng pagbabakuna para sa mga detalye. 

 

53. Mayroon bang pag-iingat para sa pagbibigay ng bakunang Comirnaty? 

Ayon sa impormasyon ng produkto, maaaring mayroong hypersensitivity at anaphylaxis 

pagkatapos ng pagbibigay ng Comirnaty. Ang mga tatanggap ng Comirnaty ay dapat na 

obserbahan at subaybayan para nang hindi bababa sa 15 minuto. Ang mga taong may 

kasaysayan ng anaphylaxis ay dapat humingi ng payo mula sa doktor o parmasyutiko bago 

matanggap ang bakunang ito, at kung nabakunahan, dapat na sundin nang hindi bababa sa 30 

minuto pagkatapos nilang matanggap ang dosis. 
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Kung may kasaysayan ka ng agarang (sa loob ng 1 oras) malalang alerhikong reaksyon sa 

nakaraang pagbabakuna sa COVID-19 o sa higit sa 1 uru ng gamot, o alerhikong reaksyon sa 

nakaraang pagbabakuna sa COVID-19 na hindi kailangang gamutin o hindi nilutas sa 

pamamagitan ng pag-inom ng gamot laban sa alerhiya, pakikonsulta ang iyong doktor.  

 

54. Ano ang dapat kong gawin kung nakakaranas ako ng malubhang epekto pagkatapos 

ng pagbibigay ng bakunang Comirnaty? 

Kung nagkaroon ka ng anumang malubhang epekto, dapat kang makipag-usap sa iyong 

doktor, parmasyutiko o nars. Ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan ay mag-

aalok ng payo, mamamahala sa iyong kondisyon at gagawa ng wastong pagtatasa para sa 

pag-uulat sa Kagawaran ng Kalusugan / Department of Health (DH). 

Ang DH ay mayroong Adverse Event Following Immunisation (AEFI) na Sistema ng Pag-

uulat upang masubaybayan ang kaligtasan ng mga bakuna sa COVID-19, at kung 

kinakailangan, ang mga propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan ay mag-uulat ng 

anumang masamang kaganapan kasunod sa pagpapabakuna na makabuluhan sa DH para sa 

patuloy na pagsubaybay sa kaligtasan ng bakuna. 

 

Bisa 

55. Gumagana ba kaagad ang bakuna sa Comirnaty? 

Ang comirnaty ay pinangangasiwaan bilang isang serye ng dalawang dosis. Maaari kang 

makakuha ng ilang proteksyon mula sa unang dosis, at ang pagkakaroon ng pangalawang 

dosis ay magbibigay sa iyo ng mas mahusay na proteksyon laban sa virus. Ito ay tumatagal 

ng oras pagkatapos ng pagbabakuna para sa pagbuo ng mga antibodies sa katawan at nag-

aalok ng proteksyon laban sa COVID-19. 

 

56. Ayon sa datos mula sa mga klinikal na pag-aaral hanggang ngayon, gaano karaming 

proteksyon ang ibinibigay ng bakunang Comirnaty? 

Ang pagiging epektibo ng Comirnaty sa pagpigil sa COVID-19 ay pinag-aralan sa isang 

napakalaking klinikal na pagsubok na kasangkot sa halos 44,000 katao sa kabuuang may edad 

na 12 taong gulang at mas matanda. Half natanggap ang bakuna at kalahati ay binigyan ng 

isang placebo saline injection. Hindi alam ng mga kalahok kung natanggap nila ang bakuna o 

ang iniksyon ng placebo saline. 

Ang kahusayan ay kinakalkula sa higit sa 36,500 katao mula sa 16 taong gulang (kabilang 

ang mga taong higit sa 75 taong gulang) na walang tanda ng nakaraang impeksyon. Ang pag-

aaral ay nagpakita ng isang 95% na pagbawas sa nagpapakilala na mga kaso ng COVID-19 sa 

mga taong tumanggap ng bakuna (8 kaso sa 18,198 ay nakakuha ng mga sintomas ng 

COVID-19) kumpara sa mga taong nakatanggap ng isang dummy na gamot (162 kaso sa 

18,325 ay nakakuha ng mga sintomas ng COVID-19). Nangangahulugan ito na ang bakuna 

ay nagpakita ng isang 95% na pagiging epektibo sa pagsubok. 

Nagpakita rin ang pagsubok sa paligid ng 95% na pagiging epektibo sa mga kalahok na nasa 

panganib ng malubhang COVID-19, kabilang ang mga may hika, talamak na sakit sa baga, 

diabetes, mataas na presyon ng dugo, o isang index ng mass ng katawan > 30kg/m2. 

Sinuri ang follow-up na datos mula sa nagpapatuloy na klinikal na pagsubok na ito upang 

matukoy ang bisa para sa mga indibidwal na may edad na 16 pataas. Humigit-kumulang 

20,000 kalahok ang nakatanggap ng bakuna at humigit-kumulang 20,000 kalahok ang 
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binigyan ng placebo. Wala silang ebidensya ng impeksyon ng SARS-CoV-2 sa loob ng 

pitong araw pagkatapos ng ikalawang dosis. Sa loob ng 6 buwan, 77 kaso ng COVID-19 ang 

lumitaw sa grupong nabakunahan at 850 kaso sa grupong tumanggap ng placebo. Sa 

pangkalahatan, nagpakita ang bakuna ng 91.3% bisa. 

Bukod, sa mga kabataan na 12 hanggang 15 taong gulang nang walang katibayan ng naunang 

impeksyon, walang mga kaso sa 1,005 mga kalahok na nakatanggap ng bakuna at 16 na kaso 

mula sa 978 na nakatanggap ng placebo. Ang pagiging epektibo ay 100%. Sa mga kalahok na 

may o walang katibayan ng naunang impeksiyon, mayroong 0 kaso sa 1,119 na nakatanggap 

ng bakuna at 18 kaso sa 1,110 kalahok na nakatanggap ng placebo. Ipinapahiwatig din nito 

ang pagiging epektibo ng 100%. 

 

57. Maaari bang magbigay ng proteksyon ang bakunang Comirnaty pagkatapos ng 

isang  dosis? 

Sa mga pasyenteng hindi nakumpleto ang dalawang dosis ng Comirnaty, ang bisabisa ng 

bakuna ay kailangan pa ng karagdagang klinikal na pag-aaral upang kumpirmahin. Ayon sa 

kasalukuyang datos, ang pangkalahatang epektibong kakayahan ng pagpapabakuna 

pagkatapos ng isang dosis ay 82%. Mayroon ding datos na nagpapakita na ang bisa ng 

bakuna pagkatapos ng unang dosis at bago ang pangalawang dosis ay 52%. 

 

58. Matapos matanggap ang unang dosis ng bakunang Comirnaty, maaari bang lumipat 

ang isang tatanggap sa isa pang bakuna sa COVID-19 para sa pangalawang dosis? 

Pinapayuhan ang mga miyembro ng publiko na kumpletuhin ang parehong mga dosis ng 

serye na may parehong produkto kung posible. Dahil sa anaphylaxis pagkatapos ng unang 

dosis; o kung ang bakuna ay hindi na magagamit o maa-access), ang pagbabakuna sa isa pang 

bakuna ng COVID-19 ay maaaring isaalang-alang sa isang batayan. 

Para sa mga may anaphylaxis matapos ang pagbabakuna ng unang dosis at kailangang 

tumanggap ng ibang tatak para sa ikalawang dosis, mangyaring kumuha ng kaugnay na liham 

na sertipiko ng doktor (kasama ang mga dahilan sa pagtanggap ng ibang tatak ng ikalawang 

dosis) mula sa doktor na umaasikaso sa iyo o doktor ng pamilya at pumunta sa lugar ng 

pagbabakuna. Aayusin ng mga propesyonal sa pangangalaga sa kalusugan ang pagbabakuna 

batay sa mga indibidwal na sirkumstansya.   

 

59. Mabisa ba ang Comirnaty sa pag-iwas sa matinding COVID-19? 

Ayon sa maagang datos mula sa mga klinikal na pagsubok, naniniwala ang mga dalubhasa na 

ang pagpapabakuna ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa sakit kahit na nagkasakit ka sa 

COVID-19, ngunit kailangan pa ring kumpirmahin ito ng maraming datos ng klinikal na 

pagsubok. 

 

60. Mabisa ba ang bakunang Comirnaty laban sa mga variant? 

Mangyaring sumangguni sa tanong 17. 
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Kalidad 

61. Saan ginawa ang bakunang Comirnaty sa Hong Kong? Paano masisiguro ang 

kalidad ng mga bakunang ibinibigay sa Hong Kong? 

Ayon sa impormasyong ibinigay ng Fosun Pharma, ang mga bakuna ng Comirnaty para sa 

Hong Kong ay gagawin sa Alemanya.  

Ang tagagawa ng bakuna ay dapat sumunod sa mga pamantayan sa pakikipagtulungan ng 

Pharmaceutical Inspection (PIC/s) Good Manufacturing Practice (GMP), o katumbas. Ang 

na-import na bakuna ay mayroon ding isang sertipiko ng pagsusuri upang patunayan na 

nakakatugon ito sa mga pagtutukoy. 

 

62. May mga mahigpit na kailangan sa pag-iimbak ng mga bakunang Comirnaty. 

Anu-ano sila? 

Dapat iwasang makita at maabot ng mga bata ang mga bakuna.  

Nilayon ang sumusunod na impormasyon tungkol sa pag-iimbak, paglipas (expiry), paggamit 

at paghawak para sa mga propesyonal ng pangangalaga sa kalusugan. 

• Huwag gamitin ang gamot na ito matapos ang petsa ng paglipas na nakasaad sa karton 

at etiketa (label) pagkatapos ng EXP. Ang petsa ng paglipas ay tumutukoy sa huling 

araw ng buwan.  

• Iimbak ito sa freezer na may napakababang temperaturang -90 °C hanggang -60 °C. 

• Maaaring iimbak at isakay ang mga vial na hindi nabuksan ng -25 °C hanggang -15 

°C para sa nag-iisang tagal ng panahon hanggang 2 linggo; hindi lalagpas sa 

nakaimprentang petsa ng paglipas (EXP). 

• Iimbak sa orihinal na pakete upang protektahaan mula sa liwanag.  

• Kapag nakaimbak nang nakayelo ng 90 °C hanggang -60 °C, maaaring tanggalin saa 

pagkakayelo ang mga pakete ng 195 vial ng bakuna ng 2 °C hanggang 8 °C sa loob ng 

3 oras o maaaring tanggalin ang lamig ng mga indibidwal na vial sa katamtamang 

temperatura (hanggang 30 °C) sa loob ng 30 minuto. 

• Kapag natanggal na ang vial sa bandeha ng mga vial, dapat tanggalin ito sa 

pagkakayelo upang magamit. 

• Matapos tanggalin sa pagkakayelo, dapat haluin ang bakuna at gamitin agad. Ngunit 

ipinakita ng mga datos tungkol sa estabilidad sa paggamit na kapag natanggal na sa 

freezer, maaaring iimbak ang hindi nahalong bakuna sa loob ng hanggang 1 buwan 

(31 araw) ng 2 °C hanggang 8 °C; hindi lalagpas sa nakaimprentang petsa ng paglipas 

(EXP). Sa loob ng 1 buwang panahon maaari itong iimbak, maaari itong isakay ng 2 

°C hanggang 8 °C sa loob ng hanggang 12 oras.  

• Bago gamitin, maaaring iimbak ang hindi nabuksang bakuba sa loob ng hanggang 2 

oras at sa temperaturang hanggang 30 °C. 

• Maaaring hawakan ang mga vial na natanggal sa pagkakayelo sa mga kondisyong 

may liwanag ng silid.  

• Matapos haluin, iimbak at isakay ang bakuna ng 2 °C hanggang 30 °C at gamitin sa 

loob ng 6 oras. Itapon ang anumang hindi nagamit na bakuna.  

• Kapag natanggal na sa freezer at nahalo, dapat markahan ang mga vial ng bagong 

petsa at oras ng pagtapon.  

• Kapag natanggal na sa pagkakayelo, hindi maaaring payeluhin uli ang bakuna.  

• Huwag gamitin ang bakunang ito kapag napansin mong may mga partikula sa hinalo 

o pagbabago ng kulay.  
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• Huwag itapon ang anumang mga gamot sa maruming tubig  o basura ng sambahayan. 

Tanungin ang iyong parmasiyutiko kung paano ang mga gamot na hindi mo na 

ginagamit. Makakatulong amg mga halbang na ito na protektahan ang kapaligiran.  

 

63. Ngayong may mahigpit na kailangan sa pag-iimbak ng bakunang Comirnaty, 

paano mapapanatili ang kalidad nito bago ito ibigay? 

Mula sa paliparan hanggang sa bodega 

Pagkarating sa Hong Kong, direktang ipapadala ang mga bakuna sa bodega sa kanilang 

orihinal na paketeng inilabas ng tagagawa sa Europa. Ang pakete ay isang thermal na 

lalagyang naglalaman ng tuyong yelo upang mapanatili ang temperatura sa loob. Maglalagay 

din ng tagatala ng temperatyra upang itala ang temperatura sa loob ng bawat pakete habang 

nakasakay.  

Pag-iimbak sa bodega  

Pagdating sa bodega, bubuksan ang pakete at ililipat agad ang mga bakuna sa mga freezer na 

may napakababang temperatura na pinapatunayan upang mapanatili ang mga bakuna sa 

kanilang kailangang temperatura ng pag-iimbak (ibig sabihin, -90℃ hanggang -60℃). 

Ilalabas ng lamang ng taong responsible para sa bodega ang pangkat ng mga bakunang 

gagamitin kapag natiyak ang temperaturang mula sa tagatala ng temperatura upang matiyak 

na napanatili ang mga bakuna sa kailangang temperatura ng pag-iimbak sa buong 

paglalakbay mula sa tagagawa hanggang sa bodega.   

Pagsubaybay sa temperatura  

Maglalagay ng mga natiyak na lokal at malayong sistema ng alarma sa bawat freezer na may 

napakababang temperatura. Kapag may lumagpas na temperatura, huhudyatan ng mga 

sistema ng alarma ang mga taong responsible para sa bodega. Mayroon ding nakaantabay na 

kuryente and mga planong pangkagipitan ng pag-iimbak kapag nawalan ng kuryente o 

pumalya ang makina ng mga freezer na may napakababang temperatura.  

Pagtanggal ng mga bakuna sa pagkakayelo 

Pagkatanggap ng mga order mula sa mga sentro/lugar ng pagbabakuna, ilalabas ang mga 

bakuna mula sa mga freezer na napakababa ng temperatura at tatanggalin sa pagkakayelo sa 

isang natiyak na malamig a silid sa loob ng bodega na tiniyak upang mapanatili sa 

temperaturang 2℃ hanggang 8℃. Pagkatapos, lalagyan ang mga bakunang natanggal sa 

pagkakayelo ng etiketa ng kanilang panahon na maaaring imbakin nang wala sa pagkakayelo 

(ibig sabihin, 1 buwan (31 araw) mula sa oras ng pagkakatanggal mula sa freezer), ilalagay sa 

pakete at ihahanda para sa pagpapadala. Gagawin ang lahat ng ito sa loob ng tiniyak na 

malamig na silid.  

Pagpapadala ng mga bakuna  

Ipapadala ang mga bakunang tinanggal mula sa pagkakayelo sa pamamagitan ng mga tiniyak 

na malamig na kahong naglalaman ng nga pampalamig upang mapanatili ang temperatura. 
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Magkakaroon din ang bawat malamig na kahon para sa pagpapadala ng tagatala  temperatura 

upang itala ang temperatura sa kahabaan ng proseso ng pagpapadala. Pagkataggap ng mga 

bakuna, titiyakin ng tauhan ng mga sentro/lugar ng pagbabakuna ang datos mula sa tagatala 

ng temperatura upang matiyak na napanatili ang mga bakuna ng  2℃ hanggang 8℃ sa 

kahabaan g buong proseso ng pagsakay mula sa bodega hanggang sa mga sentro/lugar ng 

pagbabakuna bago ilabas ang mga bakuna uang gamitin.  

Ang tagal ng panahong maaaring iimbak ang mga bakunang tinanggal sa pagkakayelo ay 1 

buwan (31 araw) kapag inimbak ng 2℃ hanggang 8℃, kasama sa bilang ang oras ng 

pagtanggal mula sa mga freezer na may napakababang temperatura. Ipapadala ang lahat ng 

mga bakunang tinanggal sa pagkakayelo sa mga sentro/lugar ng pagbabakuna sa ikalawang 

araw ng pagkakatanggal sa pagkakayelo upang hayaang magamit ng mga sentro/lugar ng 

pagbabakuna ang hindi kukulag sa 28 araw na panahong maaaring mag-imbak. Papanatihin 

ang mga bakunang natanggal sa pagkakayelo ng 2℃ hanggang 8℃ ng mga refrigerator na 

may medikal na antas sa mga sentro/lugar ng pagbabakuna. 

Matitiyak ng mahigpit na cold-chain na pagkontrol sa itaas na hindi maapektuhan ang kalidad 

ng mga bakunang Comirnaty ng mga lagpas na temperatura ng pag-iimbak.  

 


