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Mga bakuna sa COVID-19 at programa ng pagbabakuna 

Mga Madalas Itanong 

                                                                                               tulad ng 23 Marso, 2022 

Talaan ng mga nilalaman 

Programa sa pagpapabakuna at mga lokasyon 

82. Ano ang Programa sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19 ? 

83. Maaari bang pumili ang mga miyembro ng publiko ng uri ng bakunang ibibigay? 

84. Paano nag-ooperate ang isang Community Vaccination Center? 

85. Ano ang espesyal na areglo kapag may masamang panahon para sa mga Sentrong 

Pangkomunidad ng Pagbabakuna at mga Estasyon ng Pagbabakuna laban sa COVID-

19 sa mga Ospital? 

86. Karapat-dapat ba ang mga hindi mamamayan ng Hong Kong para sa 

pagbabakuna? 

87. Anonv uri ng mga dokumento ng pagkakakilanlan ang tatanggapin ng online na 

sistema ng pagpapareserba? Paano magpareserba para sa mga residente ng Hong 

Kong na may hawak na ibang mga dokumento ng pagkakakilanlan? 

88. Hindi ako kasali sa mga pag-aayos ng kwarentena (katulad ng nasa ilalim ng 

Balangkas na Return2hk) ngunit hindi ko pa nagagawa ang maraming kailangang 

sapilitang pagsusuri. Maaari ba akong pumunta nang diretso sa Sentrong 

Pangkomunidad ng Pagbabakuna para tumanggap ng bakuna? 

89. Dapat ba akong makatanggap ng bakuna kung sumasailalim ako sa kailangang 

sapilitang pagsusuri? 

Mga Katanungan pagkatapos ngpagpapabakuna 

90. Ano ang dapat kong gawin kung pinaghihinalaan ko ang aking sarili na 

nakakaranas ng mga epekto ng bakuna sa COVID-19? 

91. Maaari ba akong magkasakit na COVID 19 mula sa mga bakunang pang-COVID 

19? 

92. Matapos makakuha ng isang bakuna sa COVID-19, magiging positibo ba ako para 

sa COVID-19 sa isang viral test? 

93. Paano ko malalaman kung protektado ako pagkatapos ng pagpapabakuna? 

Kailangan ko bang kumuha ng anumang pagsusuri upang kumpirmahin? 

94. Kung mayroon akong isang seryosong masamang reaksyon kasunod ng 

pagbibigayng unang dosis ng bakuna, maaari ba akong magpatuloy sa pangalawang 

dosis? 

95. Ipagpapaliban ba ang pagbibigay ko ng dugo pagkatapos makatanggap ng bakuna 

laban sa COVID-19? 

Mga Rehistro ng Pagbabakuna 

96. Ano ang "Elektronikong Rehistro ng Pagbabakuna”? 

97. Paano ko titingnan ang numero ng talaksan / kalipunan (batch / lot number) ng 

mga bakunang natanggap ko? 
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98. Maaari ba akong magdeklara ng hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna sa 

Pamahalaan? 

99. Residente ako ng Hong Kong. Maaari ba akong mag-aplay para palitan ang mga 

personal na detalye sa aking Rehistro ng Pagbabakuna sa COVID-19 ng pangalan at 

numero ng pasaporte na nasa aking paaaporte para sa layunin ng paglalakbay? 

100. Kung may nahanap akong pagkakamali sa impormasyong nakatala sa rehistro ng 

pagbabakuna (katulad ng petsa ng kapanganakan o kasarian), ano ang maaari kong 

gawin? 

101. Bakit nakalimbag nang itim at puti ang aking rehistro ng pagbabakuna ngunit 

may kukay ang mga rehistro ng pagbabakuna ng ibang mga tao? Bakit walang 

Numero ng sanggunian (Ref) sa ibabang kaliwa ng aking papel na rehistro sa 

pagbabakuna? 

102. Ano amg gamit ng QR code sa rehistro ng pagbabakuna? 

103. Bakit hindi kayang ipakita ang aking rehistro ng pagbabakuna nang tama sa 

mobile app na “LeaveHomeSafe” matapos akong makatanggap ng ikalawa o ikatlong 

dosis ng bakuna? 

104. Paano ko ipapakita ang mga rehistro ng pagbabakuna sa parehong panahon kung 

nakatanggap na ako ng una at ikalawang dosis sa labas ng Hong Kong habang sa 

Hong Kong ang ikatlong dosis? 

Higit pang mga tanong sa bakuna sa COVID-19 

105. Ang mga bakuna ba sa COVID-19 na ibinibigay sa Hong Kong ay halal o 

sertipikadong halal? 

106. Ano ang diskarte ng Gobyerno upang makakuha ng mga bakuna sa COVID-19? 

107. Ano ang mga uri ng bakuna sa COVID-19? 

108. Paano tinitiyak ng Pamahalaang ligtas at mabisa ang mga bakunang natatanggap 

ng publiko? 

109. Ano ang regulasyon at pagsubaybay sa mga bakuna sa COVID-19? 

110. Ano ang Indemnity Fund para sa Masamang Mga Kaganapan Kasunod ng 

Pagpapabakuna sa COVID-19 Vaccines (AEFI Fund)? 

111. Ang mga nagdurusa mula sa mga seryosong masamang kaganapan ay 

makakatanggap ng isang kabuuangbayad sa ilalim ng AEFI Fund? 

112. Ano ang pinakamataas na halaga ng pagbabayad ng AEFI Fund? Paano 

nakukuha ang halaga? 

113. Mayroon bang limitasyon sa oras para sa pagsumite ng mga paghahabol sa AEFI 

Fund? 

114. Kung ang isang naghahabol ay nakatanggap ng bayad mula sa AEFI Fund, 

maaari ba siyang humingi ng ligal na tulong para sa mga pinsala o pagkawala laban sa 

gumagawa ng bakuna? 

115. Paano kung mayroon akong iba pang mga katanungan tungkol sa pag-aayos ng 

Programa sa Pagpapabakuna COVID-19 ? 

Iba pang mga hakbang sa kalusugan ng publiko 
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116. Sa mga bakuna sa COVID-19 na ipinapakalat, kailangan pa ba ang mga hakbang 

sa kalusugan ng publiko tulad ng pagsusuot ng mga mask, social distancing atbp? 

117. Ang mga umiiral bang hakbang tulad ng pagbibigay ng buong personal na 

kagamitan para sa proteksiyon (PPE) sa mga kawani ng pangangalaga ng kalusugan 

ay kinakailangan pa rin para sa mga nabakunahan? 

118. Kakailanganin pa rin ba ang mga kasalukuyang hakbang katulad ng pagtest o 

kwarentena para sa mga nabakunahan na pero pagkatapos ay may nakasalamuhang 

indibidwal na may impeksyon? 

119. Maaari bang magamit ang isang patunay ng pagpapabakuna o kaligtasan sa sakit 

para sa mga layunin ng paglalakbay? 

120. Ang mga mayroon nang mga bakuna sa COVID-19 ay epektibo sa pagpigil sa 

pagpapakalat nito at mga problemang  dulot ng paglitaw ng mga iba't ibang? 

121. Pinapahina ba ng pag-inom ng alkohol ang ating immune system? 

Mga kuro-kuro at katotohanan tungkol sa bakuna 

Pagsugpo sa mga sabi-sabi tungkol sa bakuna sa COVID-19 

122. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay hindi ligtas sapagkat mabilis itong ginawa at 

sinubukan? 

123. Ang mga bakunang mRNA para sa COVID-19 ay magbabago sa DNA ng tao? 

124. Maraming tao ang gumagaling mula sa impeksyon sa COVID-19 at sa gayon 

hindi namin kailangan ng bakuna? 

125. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay kayang kontrolin ang populasyon sa 

pamamagitan ng pagsubaybay ng microchip o pagtatanim ng isang bagay sa utak ng 

tao? 

126. Ang dami ng pagkamatay ay higit pa sa dati matapos mabakunahan ng bakunang 

Comirnaty (BioNTech)? 

127. Wala bang datos ng klinikal na pag-aaral na nagpapakita ng bisa ng bakunang 

Comirnaty (BioNTech)? 

128. Gumagana kaagad ang bakuna sa COVOD-19ng Comirnaty (BioNTech) 

pagkatapos ng pagpapabakuna? 

129. Mayroong katibayan na nagpapahiwatig ng hindi inaasahan o hindi kanais-nais 

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

paggamit ng bakuna sa COVID-19 ng Comirnaty (BioNTech) ? 

130. Gumagana kaagad ang bakunang Sinovac COVID-19 pagkatapos ng 

pagpapabakuna? 

131. Ang bakuna sa COVID-19 ay maaaring magkasakit sa COVID-19? 

132. Hindi ba mas kailangan ng mga nakatatandang magpabakuna laban sa COVID-

19? 

133. Hindi ba mas kailang ng mga taong may paulit-ulit na sakit na magpabakuna 

laban sa for COVID-19? 

134. Mas mapanganib ba ang COVID-19 kaysa sa impeksyon sa COVID-19? 
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135. Naglalaman ba ang bakunang Comirnaty ng ferromagnetic o metalikong 

materyal, o graphene oxide? 

Pag-unawa sa mga bakuna: katotohanan at sabi-sabi 

136. Ang natural na kaligtasan sa sakit ay malusog at mas epektibo kaysa sa sapilitang 

bakuna? 

137. Ang mga karamdaman ay nagdudulot sa akin ng mas kaunting pinsala kaysa sa 

mga bakuna? 

138. Ang mga bakuna ay naglalaman ng mga nakakalason na sangkap? 

139. Maaaring mapahina ng mga bakuna ang aking immune system? 

140. Para sa lahat ng mga bakuna, maaari akong mabakunahan para sa buhay na may 

isang iniksyon lamang? 

141. Ang lahat ng mga bakuna ay dapat na naka-imbak sa temperatura ng kuwarto? 

142. Angkop ba ang bawat uri ng bakuna sa bawat isa? 

143. Ang bakuna sa trangkaso ay makakatulong upang maiwasan ang impeksyon sa 

COVID-19? 

144. Ang lahat ng hindi magagandang pangyayaring naganap pagkatapos ng 

pagpapabakuna ay sanhi ng bakuna? 
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Programa sa pagpapabakuna at mga lokasyon 

82. Ano ang Programa sa Pagpapabakuna laban sa COVID-19 ? 

Ilulunsad ng Pamahalaan ang pang-malawakang Programa sa Pagpapabakuna laban sa 

COVID-19  (ang Programa) upang mag-alok ng bakuna sa COVID-19 nang walang bayad sa 

lahat ng mga residente ng Hong Kong sa isang pamamaraangnahahati sa mga baitang at 

maayos  alinsunod sa kanilang mga kategorya ng peligro. Sa ilalim ng Programa, ang bakuna 

sa COVID-19 ay magagamit sa iba't-ibang mga lokasyon, kabilang ang mga ospital at 

klinika, at mag-aabot sa mga tahanan ng pangangalaga sa tirahan at mga sentro ng 

pagpapabakuna sa pamayanan. 

 

83. Maaari bang pumili ang mga miyembro ng publiko ng uri ng bakunang ibibigay? 

Magpapasya ang Pamahalaan kung aling uri ng bakuna ang ibibigay depende sa iba't ibang 

mga kalagayan, tulad ng mga pangkat ng mga tatanggap ng bakuna, lagay at oras ng 

paghahatid ng mga bakuna. Kung ang mga miyembro ng publiko ay ginusto na pumili ng 

ibang uri ng bakuna, maaari silang pumili ng ibang lokasyon kung saan magagamit ang 

kanilang ginustong uri ng bakuna. 

 

84. Paano nag-ooperate ang isang Community Vaccination Center? 

Upang suportahan ang malawak na teritoryo ng Programa sa Pagpapabakuna sa COVID-19  

(ang Programa), ang Gobyerno ay nagtaguyod ng Mga Community Vaccination Center sa 

iba`t ibang distrito simula sa Pebrero 26, 2021 upang magbigay ng mga bakuna labansa 

COVID-19mula sa Sinovac at pagkatapos mula sa Comirnaty (BioNTech). Ang mga sentro 

ng pagpapabakuna sa komunidad ay magbubukas sa mga chapter. Ang mga residente ng 

Hong Kong ay maaaring makatanggap ng mga bakuna nang walang bayad sa isang 

pamamaraang nahahati sa mga baitang at maayos alinsunod sa kanilang mga kategorya ng 

peligro. 

Paano gumawa ng isang appointment: 

Upang maiwasan ang pagtitipon ng mga madla at mapadali ang pagdaloy ng kaayusan, ang 

mga miyembro ng publiko ay maaaring mag-iskedyul ng isang appointment sa website ng 

appointment ng Programa. 

Pagpapabakuna: 

Pagdating sa mga sentro ng pagpapabakuna, ipapaliwanag ng tauhan ang impormasyong 

nauugnay sa bakuna sa indibidwal at kukumpirmahin kung angkop ba siya para sa 

pagpapabakuna bago ang pagbibigay nito. Matapos matanggap ang pagpapabakuna, isang 

rekord ng pagpapabakuna ang ibibigay. Nakasalalay sa uri ng bakuna at medikal na 

kasaysayan  ng indibidwal; ang mga indibidwal ay dapat manatili nang hindi bababa sa 15 

minuto para sa pagmamasid bago umalis. 

Komentaryo: Tungkol sa pag-aayos ng mga tiket ng parehong araw, mangyaring pumunta sa   

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

 

85. Ano ang espesyal na areglo kapag may masamang panahon para sa mga Sentrong 

Pangkomunidad ng Pagbabakuna at mga Estasyon ng Pagbabakuna laban sa COVID-

19 sa mga Ospital?  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
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Kapag mayroong umiiral na Black Storm Warning / Typhoon Signal Warning No. 8, 

sususpindihin muna ang serbisyo ng pagbabakuna sa Community Immunization Centers 

(CVCs) at COVID-19 Immunization Stations (HCVSs) sa mga Ospital. Mangyaring pumunta 

sa  https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf  upang basahin ang 

mga kaugnay na madalas na tanong para sa higit na impormasyon tungkol sa mga pag-aayos 

ng mga CVC / HCVS kapag may masamang panahon. 

 

86. Karapat-dapat ba ang mga hindi mamamayan ng Hong Kong para sa 

pagbabakuna? 

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

 

87. Anonv uri ng mga dokumento ng pagkakakilanlan ang tatanggapin ng online na 

sistema ng pagpapareserba? Paano magpareserba para sa mga residente ng Hong Kong 

na may hawak na ibang mga dokumento ng pagkakakilanlan? 

Sa kasalukuyan, tumatanggap lamang ang online na sistema ng pagpapareserba ng limang 

dokumento ng pagkakakilanlan. Ito ay ang Kard ng Pagkakakilanlan ng Hong Kong (Hong 

Kong Identity Card), Sertipiko ng Kapanganakan ng Hong Kong (Hong Kong Birth 

Certificate), Kard ng Pagkakakilanlan ng Pulutong ng Konsulado (Consular Corps Identity 

Card), Mga Mayhawak ng pagkilala sa aplikasyon para sa isanf kard ng pagkakakilanlan at 

Sertipiko ng Hindi Pagkakasali (Certificate of Exemption). Para sa mga residente ng Hong 

Kong na may hawak ng ibang mga dokumento ng pagkakakilanlan, mangyaring magdala ng 

dokumento ng pagkakakilanlan sa mga CVC (maliban na lamang sa mga pinatatakbo ng mga 

pribadong ospital) at magrereserba ang tauhan ng kaunti ng pang-araw-araw na takdang dami 

para sa kanilang pagbabakuna. Maaari rin silang bumisita sa ibang mga lugar, katulad ng 

pribadong klinika para sa pagbabakuna.  

Maliban dito, para sa mga residente ng Hong Kong na may hawak ng ibang mga dokumento 

ng pagkakakilanlan, maaari silang humingi ng tulong para sa pagpapareserba online mula sa 

mga koreyo.  

88. Hindi ako kasali sa mga pag-aayos ng kwarentena (katulad ng nasa ilalim ng 

Balangkas na Return2hk) ngunit hindi ko pa nagagawa ang maraming kailangang 

sapilitang pagsusuri. Maaari ba akong pumunta nang diretso sa Sentrong 

Pangkomunidad ng Pagbabakuna para tumanggap ng bakuna? 

Dapat sumunod ang mga mamamayang pupunta sa mga Sentrong Pangkomunidad ng 

Pagbabakuna sa mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon para sa mga bisita ng indibidwal na 

lugar. Ang mga taong nakatakdang sumailalim sa sapilitang pagsusuri ay dapat na sumailalim 

sa sapilitang pagsusuri bago ang huling araw ng kaugnay na pagsusuri. Kung nakakuha ang 

mga mamamayan ng negatibong resulta ngunit nakatakda pa ring sumailalim sa maraming 

pagsusuri, maaaring tumanggi ang mga indibidwal na sentro ang na bakunahan ka ayon sa 

kanilang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon para sa mga bisita.   

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf
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Kung hindi papayagan ang mga mamamayan na makatanggap ng bakuna dahil sa mga 

hakbang sa pag-iwas sa impeksyon para sa mga bisita ng lugar, pinapayuhan silang 

ipagpaliban ang pagbabakuna.  

89. Dapat ba akong makatanggap ng bakuna kung sumasailalim ako sa kailangang 

sapilitang pagsusuri?  

Ang mga taong nakatakdang sumailalim sa sapilitang pagsusuri ay dapat na sumailalin sa 

sapilitang pagsusuri bago ang huling araw ng kaugnay na pagsusuri. Kung nakakuha ang mga 

mamamayan ng negatibong resulta ngunit nakatakda pa ring sumailalim sa maraming 

pagsusuri, maaaring tumanggi ang mga indibidwal na sentro na bakunahan ka ayon sa 

kanilang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon para sa mga bisita. 

Kung hindi papayagan ang mga mamamayan na tumanggap ng bakuna dahil sa mga halbang 

sa pag-iwas sa impeksyon para sa mga bisita ng lugar, pinapayuhan silang ipagpaliban ang 

pagbabakuna. 

Mga Katanungan pagkatapos ngpagpapabakuna 

90. Ano ang dapat kong gawin kung pinaghihinalaan ko ang aking sarili na 

nakakaranas ng mga epekto ng bakuna sa COVID-19? 

Ang impormasyon sa mga epekto ay maaaring matagpuan sa sheet ng mga impormasyon 

tungkolsa mga bakuna. 

Sinovac bakuna 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf  

BioNTech bakuna 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf  

Sa pangkalahatan, ang mga karaniwang epekto ng bakuna sa COVID-19 ay karaniwang 

banayad at pansamantala. Ang ilan ay maaaring makaranas ng mas matindi ngunit sa 

pangkalahatan ay bihirang, masamang epekto. Matapos makatanggap ng pagpapabakuna, 

hihilingin kang manatili sa lugar ng pagmamasid sa loob nang 15 minuto. 

Upang mabawasan ang sakit at kakulangan sa ginhawa kung saan nakuha ang pagturok, 

maaari kang maglagay ng malinis, malamig atbasang basahang tela sa lugar. Dahan-dahang 

pahiran ang iyong braso. Upang mabawasan ang kakulangan ng ginhawa dahil sa banayad na 

lagnat, uminom ng maraming likido. 

Humingi ng payo mula sa iyong doktor o iba pang mga propesyonal sa pangangalagang 

pangkalusugan (hal. mga dentista, parmasyutiko, nars at gumagamit ng gamot na Tsino) 

kung: 

 ang sakit o pamumula sa lugar ng pag-iiniksyon ay tumataas pagkalipas ng 24 na 

oras mula sa pag-iniksyon; o 

 ang iyong mga epekto ay tila hindi nawawala sa loob ng ilang araw; o 

 nag-aalala ka sa   mga epekto o sintomas  

Kung naghahanap ka ng medikal na atensyon, tiyaking sabihan ang mga propesyonal sa 

pangangalaga ng kalusugan ang tungkol sa iyong mga detalye sa pagpapabakuna at ipakita sa 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf


(Tagalog version) 

kanila ang iyong record card ng pagpapabakuna kung kinakailangan. Mag-aalok sila ng payo, 

mamamahalasa iyong kalagayan at gagawa ng wastong pagtatasa para sa pag-uulat sa 

Kagawaran ng Kalusugan ng anumang masamang kaganapan kasunod sa pagpapabakuna na 

itinuring na makabuluhang medikal. 

 

91. Maaari ba akong magkasakit na COVID 19 mula sa mga bakunang pang-COVID 

19? 

Ang mga bakuna ng Sinovac, Comirnaty (BioNTech) ay hindi naglalaman ng buhay na virus 

na sanhi ng COVID-19. Ang mga bakunang ito ay hindi maaaring magdulot sa iyo ng sakit 

na COVID-19. 

Ipinapaalam na karaniwang tumatagal nang ilang oras upang magkaroon ang  katawan  ng 

kaligtasan sa sakit pagkatapos ng pagpapabakuna. Nangangahulugan itong posibleng 

mahawaan ang isang tao ng virus na sanhi ng COVID-19 bago  o pagkatapos lamang 

mabakunahan at magkasakit pa rin. Ito ay dahil ang bakuna ay walang sapat na oras upang 

magbigay ng proteksyon. 

 

92. Matapos makakuha ng isang bakuna sa COVID-19, magiging positibo ba ako para 

sa COVID-19 sa isang viral test? 

Ang mga bakuna ng Sinovac, Comirnaty (BioNTech) at ay itinuturok sa loob ng kalamnan at 

malamang na hindi makakaapekto sa resulta ng iyong mga pagsusuri sa nucleic acid o antigen 

para sa COVID-19 sa mga espesimen ng hininga na ginagamit upang makita kung mayroon 

kang impeksyon. 

Kung ang immunee system ng iyong katawan ay nakabuo ng isang pagtugon (ang layunin ng 

pagpapabakuna), may posibilidad na maaari kang magpositibo sa ilang mga pagsubok para sa 

antibody. Ang mga pagsusuri sa antibody sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig na mayroon 

kang nakaraang impeksyon o nakaraang kasaysayan ng pagpapabakuna at  maaari kang 

magkaroon ng ilang antas ng proteksyon laban sa virus. 

 

93. Paano ko malalaman kung protektado ako pagkatapos ng pagpapabakuna? 

Kailangan ko bang kumuha ng anumang pagsusuri upang kumpirmahin? 

Sa pangkalahatan, ang pagsubok sa laboratoryo ng COVID-19 (PCR o serology) ay hindi 

regular na kinakailangan bago o pagkatapos ng pangangasiwa ng mga bakunang COVID-19. 

Ang isang negatibong resulta o mababang antas ng antibody ay maaaring hindi maiugnay sa 

isang kakulangan ng proteksyon. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng COVID-19, 

kumunsulta sa isang doktor at masuri kung kinakailangan. 

 

94. Kung mayroon akong isang seryosong masamang reaksyon kasunod ng 

pagbibigayng unang dosis ng bakuna, maaari ba akong magpatuloy sa pangalawang 

dosis? 

Alang-alang sa kalusugan ng publiko, kung ang isang tao ay may seryosong masamang 

kaganapan na humantong sa pagkakaospital kasunod ng pagbibigay ng unang dosis ng 

bakuna, ang kanyang appointment para sa pangalawang dosis ng bakuna sa Community 

Vaccination Centers o Pangkalahatang Outpatient ng Hospital Authority ay makakansela, 
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upang payagan ang taong nag-aalalang kumunsulta sa kanyang doktor bago gumawa ng isa 

pang appointment online para sa ikalawang dosis ng bakuna. 

Kung may kasaysayan ka ng madaliang (sa loob ng 1 oras) na malalang alerhikong reaksyon 

sa nakaraang pagbabakuna laban sa COVID-19 o sa higit sa 1 uri ng gamot, o alerhikong 

reaksyon sa nakaraang pagbabakuna ng COVID-19 na hindi mapigilan o hindi nalutas sa 

pamamagitan ng pag-inom ng gamot laban sa allergy, mangyaring kumonsulta sa iyong 

doktor. 

 

95. Ipagpapaliban ba ang pagbibigay ko ng dugo pagkatapos makatanggap ng bakuna 

laban sa COVID-19? 

Mangyaring pumunta sa https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en 

para sa kaugnay na patakaran tungkol sa pagsusuri ng tagapagbigay ng dugo. 

 

Mga Rehistro ng Pagbabakuna 

96. Ano ang "Elektronikong Rehistro ng Pagbabakuna”? 

Bumuo ang Pamahalaan ng website  (www.evt.gov.hk) upang padaliin ang pag-download ng 

publiko ng kanilang sariling rehistro ng pagbabakuna sa COVID-19 at rehistro ng pagsusuri 

bilang elektronikong bersyon ng mga rehistro upang padaliin ang pagtatago at pagpapakita 

nito sa kanilang cellphone. Kapag nabakunahan na ang isang tao sa ilalim ng “Programa ng 

Pagbabakuna sa COVID-19 ”, maaari na niya agad i-download ang “elektronikong rehistro 

ng pagbabakuna” mula sa website matapos beripikahin ang pagkakakilanlan sa pamamagitan 

ng "iAM Smart". 

Komentaryo: Tungkol sa pag-aayos ng "Inupdate ng Pamahalaan ang mga rehistro ng 

pagbabakuna sa COVID-19", mamgyaring sumangguni sa kaugnay na inilabas na balita. 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm  

 

97. Paano ko titingnan ang numero ng talaksan / kalipunan (batch / lot number) ng mga 

bakunang natanggap ko?  

Nasa iyong rehistro ng pagbabakuna ang numero ng talaksan / kalipunan (batch / lot number) 

ng mga bakuna.  

98. Maaari ba akong magdeklara ng hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna sa 

Pamahalaan?  

Oo, mangyaring pumunta sa  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf upang basahin ang 

kaugnay na mga madalas na tanong para sa higit na impormasyon tungkol sa pag-aayos ng 

pagdedeklara ng hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna sa COVID-19. 

https://www.evt.gov.hk/index-en.html
https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
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99. Residente ako ng Hong Kong. Maaari ba akong mag-aplay para palitan ang mga 

personal na detalye sa aking Rehistro ng Pagbabakuna sa COVID-19 ng pangalan at 

numero ng pasaporte na nasa aking paaaporte para sa layunin ng paglalakbay?  

Ang rehistro ng pagbabakuna sa COVID-19 sa Hong Kong para sa Residente ng Hong Kong 

ay batay sa rehistro ng Kard ng Pagkakakilanlan ng Hong Kong. Dapat tumugma ang mga 

personal na detalye sa rehistro ng pagbabakuna sa Kard ng Pagkakakilanlan ng Hong Kong. 

Samakatuwid, hindi maaaring baguhin ang rehistro gamit ang impormasyong nasa pasaporte.  

Ang impormasyon tungkol sa petsa ng kapanganakan at kasarian ng tumanggap ng bakuna, 

gayon din amg pabrikante ng bakunang natanggap ng tao ay idinagdag sa mga rehistro ng 

pagbabakuna sa  COVID-19 na inilabas ng Pamahalaan ng HKSAR simula Setyembre 29, 

nang may layuning tugunan ang mga patakaran sa paglalakbay (kasama na ang mga 

kailangang pagbabakuna) na nagiging mas karaniwang sinusunod ng bang mga hurisdiksyon 

sa ibayong dagar. Angkop ang kaugnay na pinakahuling balita sa parehong papel o 

elektronikong rehistro. Gumawa ang Pamahalaan ng mga pag-aayos upang ilaan ang mga 

inupdate na rehistro sa mga taong nabakunahan na upang padaliib ang mga pangangailangan 

sa paglalakbay ng publiko. Para sa mga detalye, manguaring sumangguni sa: 

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

Dapat tingnan ng mga miyembro ng publiko na humihiling naa maglakbay sa mga lugar sa 

labas ng Hong Kong ang mga patakaran sa kwarentena ng destinasyon, kasama na ang mga 

kailangang pagbabakuna, bago umalis at mangingibabaw ang pinakahuling anunsyo ng 

pamahalaan ng destinasyon.  

 

100. Kung may nahanap akong pagkakamali sa impormasyong nakatala sa rehistro ng 

pagbabakuna (katulad ng petsa ng kapanganakan o kasarian), ano ang maaari kong 

gawin?  

Maaaring magpadala ang mga nabakunahang tao ng email sa vacs@dh.gov.hk upang humingi 

ng tulong. Pakisaad sa iyong email ang numero ng sanggunian (Reference number (Ref)) sa 

ibabang kaliwa ng papel na rehistro ng pagbabakuna. Kung walang numero ng sanggunian na 

nakalimbag sa iyong papel na rehistro ng pagbabakuna o kung mas pinipili mo ang 

pagtatanong sa ibang mga paraan, maaari kang humingi ng tulong mula sa iyong Tagapaglaan 

ng Serbisyon ng Pagbabakuna (katulad ng Sentrong Pangkomunidad ng Pagbabakuna o mga 

kaugnay na klinika).   

 

101. Bakit nakalimbag nang itim at puti ang aking rehistro ng pagbabakuna ngunit 

may kukay ang mga rehistro ng pagbabakuna ng ibang mga tao? Bakit walang Numero 

ng sanggunian (Ref) sa ibabang kaliwa ng aking papel na rehistro sa pagbabakuna?  

Dahil may iba’t-ibang sistema ng kompyuter at kaayusan ng kagamitan ang iba’t-ibang lugar 

ng pagbabakuna, nagbibigay ang ilang lugar ng pagbabakuna ng mga itim at puting rehistro 

ng pagbabakuna, at walang numero ng sanggunian ang ilan sa kanila. Ngunit hindi nito 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#records
mailto:vacs@dh.gov.hk
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maaapektuhan ang katumpakan at pagkakumpleto ng rehistro ng pagbabakuna. Makakatiyak 

ang mga nakatanggap ng bakuna na mapapanatili ang rehistro. 

Upang ma-access ang numero ng sanggunian ng rehistro ng pagbabakuna, maaaring gamitin 

ng mga tumanggap ng bakuna ang app na “LeaveHomeSafe” - function na  “Electronic 

Vaccination and Testing Record” para i-scan ang QR code sa rehistro ng pagbabakuna. 

 

102. Ano amg gamit ng QR code sa rehistro ng pagbabakuna?  

Magbibigay ng isang mapapatunayang QR code sa ibang bersyon ng mga rehistro ng 

pagbabakuna (kasama na ang papel / elektronikong rehistro ng pagbabakuna o sariling 

idineklarang hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna). Maaaring gamitin ng mga miyembro 

ng publiko ang mobile app na "LeaveHomeSafe" upang i-scan ang QR code upang itago ang 

kanilang rehistro ng pagbabakuna at kaugnay na QR code sa mobile app para sa madaling 

pagkuha kung kailangan. 

Inilunsad ng Pamahalaan ang mobile app na QR Code Verification Scanner upang tulungan 

ang tauhan ng mga lugar ng pagkain ar inumin at mga nakaiskedyul na mga lugar na i-scan 

ang QR code. Gumagamit ang QR code ng teknolohiya ng digital na pirma upang tiyaking 

hindi mapakikialaman ang datos na nakapaloob sa QR code. Para sa mga detalye tungkol sa 

mobile app na QR Code Verification Scanner, mangyaring bumisita sa website ng 

Kagawaran ng Kalinisan ng Pagkain at Kapaligiran (Food and Environmental Hygiene 

Department). 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html  

 

103. Bakit hindi kayang ipakita ang aking rehistro ng pagbabakuna nang tama sa 

mobile app na “LeaveHomeSafe” matapos akong makatanggap ng ikalawa o ikatlong 

dosis ng bakuna?  

Matapos makatanggap ng bawat dosis ng bakuna sa Hong Kong, maglalaan ng papel na 

rehistro ng pagbabakuna na may mapapatunayang QR code na naglalaman ng pinakahuling 

impormasyon tungkol sa iyong pagbabakunang ibinigay sa Hong Kong sa ilalim ng Programa 

ng Pagbabakuna sa COVID-19.  

Kung gumagamit ka ng mobile app na “LeaveHomeSafe” upang itago ang kaugnay na 

elektronikong rehistro ng pagbabakuna, paki-upgrade ang mobile app sa pinakahuling 

bersyon (bersyong 2.1.5 pataas lamang ang kayang magpakita ng rehistro ng pagbabakuna 

ng tatlong dosis) at i-scan ang QR code sa iyong pinakahuling papel na rehistro ng 

pagbabakuna. Pakitandaang dapat mong gamitin ang function na "COVID-19 Electronic 

Vaccination Record" sa halip na " COVID-19 Electronic Testing Record" upang i-scan ang 

rehistro ng pagbabakuna. 

 

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html
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104. Paano ko ipapakita ang mga rehistro ng pagbabakuna sa parehong panahon kung 

nakatanggap na ako ng una at ikalawang dosis sa labas ng Hong Kong habang sa Hong 

Kong ang ikatlong dosis?  

Kung nakatanggap ka na ng bakuna sa labas ng Hong Kong, maaari mong ideklara ang iyong 

hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna sa Pamahalaan nang walamg bayad. Pagkatapos, 

maaari nang ipakita ang idineklarang hindi lokal na rehistro ng bakuna kasama ng lokal na 

rehistro ng bakuna sa anyonh elektroniko. Para sa mga detalye, paki-browse ang  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf. Matapos ang 

pagpaparehistro sa eHealth o “iAM Smart”, maaari mong gamitin ang nauukol na mobile app 

upang i-download ang QR code ng parehong lokal at hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna. 

Para sa kaugnay na impormasyon tungkol sa eHealth o “iAM Smart”, mangyaring 

sumangguni sa https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html  at 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/ ayon sa pagkakabanggit. 

Maaari mo ring ideklara ang iyong hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna sa 18 itinakdang 

Koreyo (post office) ng Hong Kong at kumuha ng inilimbag na elektronikong rehistro ng 

pagbabakuna kasama ng lokal na rehistro ng pagbabakuna sa tulong ng tauhan nang walang 

bayad. Para sa mga itinakdang Koreyo, mangyaring sumangguni sa 

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf. 

Para sa mga address at mga oras ng pagbubukas, mangyaring sumangguni sa  

https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html  

Pakitandaang ang papel na rehistro ng pagbabakuna at ang QR code nito na inilabas ng 

Kagawaran ng Kalusugan ay magpapakita lamang ng mga rehistro ng pagbabakunang 

ibinigay sa Hong Kong ngunit hindi ang iyong hindi lokal na rehistro ng pagbabakuna na 

inirehistro sa pamamagitan ng boluntaryong pagdedeklara. 

 

Higit pang mga tanong sa bakuna sa COVID-19 

105. Ang mga bakuna ba sa COVID-19 na ibinibigay sa Hong Kong ay halal o 

sertipikadong halal? 

Ayon sa impormasyong ibinigay ng Sinovac, ang mga bakunang CoronaVac na ibinibigay sa 

Hong Kong ay sertipikadong halal. 

Ayon sa impormasyong ibinigay ng Fosun Pharma / BioNTech, kasalukuyang walang halal 

na sertipiko para sa mga bakunang Comirnaty na ibinibigay sa Hong Kong. 

 

106. Ano ang diskarte ng Gobyerno upang makakuha ng mga bakuna sa COVID-19? 

Nauna nang nag-anunsyo ang Gobyerno noong Setyembre 2020 na gagawin ito sa isang 

diskarteng “may dalawang layunin” upang makakuha ng mga bakuna para sa pagprotekta 

laban sa COVID-19 para sa buong populasyon ng Hong Kong. Sa isang banda, ang 

Pamahalaan ay sumali sa COVAX Facility na pinangunahan ng World Health Organization 

(WHO), at kasabay nito ay direktang pumasok sa mga kasunduan sa pagbili nang maaga sa 

mga indibidwal na tagagawa ng bakuna para sa pagkuha ng mas maraming mga supply ng 

bakuna sa mas maagang panahon. Ang layunin ng pagpirma ng mga kasunduan sa paunang 

pagbili ay upang magpareserba nang maaga ang mga bakuna na mayroong mas mataas na 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf
https://www.ehealth.gov.hk/en/index.html
https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html
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tsansa na magtagumpay para sa mga mamamayan ng Hong Kong, bukod sa mga bakunang 

nasa proseso pa rin ng pag-unlad at hindi pa nakakakuha ng buong pag-apruba mula sa mga 

nauugnay na lokal na awtoridad sa regulasyon. 

 

107. Ano ang mga uri ng bakuna sa COVID-19? 

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay pangunahing binuo mula sa apat na magkakaibang mga 

plataporma ng teknolohiya, kabilang ang hindi naaktibo, viral vector, nucleic acid at sub-unit 

ng protina. Kinonsulta ng Pamahalaan ang Pinagsamang Siyentipikong Komite tungkol sa 

mga Sakit na Umuusbong at Galing sa Hayop at ang Siyentipikong Komite sa mga Sakita na 

Maiiwasan gamit ang mga Bakuna sa ilalim ng Kagawaran ng Kalusugan (ang listahan ng 

pagiging miyembro ng komite ay matatagpuan sa website ng Center for Health Protection: 

www.chp.gov.hk/en/static/24002.html) at ang apat na dalubhasa ng Pamahalaan sa mga 

pagsisikap sa paglaban sa mga epidemya patungkol sa mga plataporma sa teknolohiya sa 

itaas at mga bakunang kandidato mula sa bawat plataporma ng teknolohiya na karaniwang 

kabilang sa  ika-3 klinikal na baitangng pagsubok. Tiningnan ng mga eksperto na ang bawat 

plataporma ng teknolohiya  ay may mga merito. Naintindihan din ng mga dalubhasa na dapat 

kumuha ang Gobyerno ng mga bakunang kandidato na binuo mula sa iba`t-ibang mga 

tagagawa ng bakuna at mula sa iba't-ibang mga plataporma ng teknolohiya. Dapat din itong 

kumuha ng sapat na dosis upang mapasama ng hindi bababa sa dalawang beses ang 

populasyon ng Hong Kongna may layunin na uriin ang mga panganib at tiyakin ang sapat na 

mga supply ng bakuna para sa buong populasyon ng Hong Kong. 

 

108. Paano tinitiyak ng Pamahalaang ligtas at mabisa ang mga bakunang natatanggap 

ng publiko? 

Upang matiyak ang kaligtasan, bisa at kalidad ng mga bakuna, lahat ng mga bakuna ay dapat 

munang maipasa ang mga kaugnay na pamamaraan, kabilang ang pagkumpleto ng mga yugto 

ng klinikal na pagsubok sa ika-3 baitang at pagkuha ng pag-apruba (kabilang ang pang-

emerhensiyang paggamit) ng awtoridad sa regulasyon ng droga sa isang lugar sa labas ng 

Hong Kong at pinahintulutan ng Kalihim ng Pagkain at Kalusugan alinsunod sa Pag-iingat at 

Pagkontrol ng Sakit (Paggamit ng Mga Bakuna) na Regulasyon (Cap. 599K) ang paggamit ng 

nauugnay na bakuna sa COVID-19 sa Hong Kong sa ilalim ng sitwasyong pang-emerhensya 

para sa mga programang pagpapabakuna na isinagawa ng  pamahalaan. 

Dahil ang pandaigdigang kumpetisyon para sa mga bakuna ay labis na masigla, ang suplay sa 

paunang yugto ay magiging mahigpit. Sa isang banda, ang Pamahalaan ay makikipag-ayos sa 

mga tagagawa ng bakuna para sa maagang paghahatid ng mga bakuna sa Hong Kong sa 

pamamagitan ng mga kasunduan sa pagbili nang maaga sa mga tagagawa ng bakuna; at sa 

kabilang banda, isinasaalang-alang ang pinakabagong ebidensya sa agham at klinikal nadatos  

, patuloy na kumunsulta sa mga dalubhasa para sa pagtatapos ng detalyadong mga kaayusan 

para sa programa ng pagpapabakunaupang ang mga miyembro ng publiko ay makatanggap 

ng pagpapabakuna nang maaga hangga't maaari. 

 

109. Ano ang regulasyon at pagsubaybay sa mga bakuna sa COVID-19? 

Ginawa ng Pamahalaan ang Regulasyon ng Pag-iwas at Pagkontrol sa Sakit (Paggamit ng 

Mga Bakuna) (Cap. 599K) (ang Regulasyon). Ayon sa Regulasyon, ang Kalihim para sa 

Pagkain at Kalusugan (ang Kalihim) ay maaaring magpahintulot sa isang bakuna sa COVID-

19 para sa partikular na gamit na karaniwang mga programa sa pagpapabakuna na 

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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isinasagawa ng Gobyerno. Bago pahintulutan ang isang bakuna, ang Kalihim ay dapat 

kumuha ng payo mula sa advisory panel na kung saan ay isinasaalang-alang ang kaligtasan, 

diwa at kalidad ng bakuna. Kabilang sa iba pang mga kinakailangan, ang bakuna ay dapat 

ding magkaroon ng pag-apruba ng paggamit na ibinibigay ng isang awtoridad sa regulasyon 

ng gamot sa isang lugar sa labas ng Hong Kong o World Health Organization. Nakasaad din 

sa Regulasyon na ang Kalihim para sa Pagkain at Kalusugan ay dapat maglagay ng isang 

mekanismo para sa pagsubaybay sa anumang masamang epekto na mangyayari sa mga 

tatanggap na nauugnay sa pagbibigay ng mga bakuna. 

Ang Kagawaran ng Kalusugan (DH) ay may isang itinatag na mekanismo upang maingat na 

subaybayan ang bawat ulat ng masamang reaksyon sa gamot (kabilang ang mga bakuna) na 

matatanggap. Kasabay nito, ang DH ay mayroong sistemang pagbago ng parmasyutiko, at 

nagsasagawa ng pagtatasa ng causality sa natanggap na mga ulat ng Masamang Kaganapan 

Kasunod angPagpapabakuna (sa partikular na mga seryosong masamang pangyayari) mula sa 

parmasya sa pangangalakal at mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang mga 

ulat ay susuriin upang matiyak kung nauugnay ang mga ito sa pagpapabakuna. 

Sinusubaybayan din ng DH ang pinakabagong pagtatasa sa kaligtasan at bisa na inisyu ng 

mga awtoridad sa pagkontrol ng droga ng mga mauunlad na bansa at nasasakupan at mga 

sanggunian na ipinalabas ng World Health Organization. Kung ang mga panganib ng 

bakunang isinasaalang-alang ay higit sa mga benepisyo, ang DH ay kukuha ng mga 

naaangkop na aksyon kabilang ang pagsangguni ng nauugnay na impormasyon sa Advisory 

Panel para sa pagsusuri at pagsasaalang-alang sa pangangailangan na bawiin ang pahintulot 

ng bakuna. Ang rekomendasyon sa pagbawi ng pahintulot ay ibibigay sa Kalihim ng Pagkain 

at Kalusugan para sa pagsasaalang-alang. Hinggil sa posibleng masamang epekto kasunod ng 

pagpapabakuna ng mga bakuna sa COVID-19, magsasagawa ang DH ng pagsubaybay 

alinsunod sa Regulasyon at sasanggunjI sa umiiral na mekanismo habang pinapanatili ang 

parehong antas ng pagbabantay para sa pagkontrol. 

 

110. Ano ang Indemnity Fund para sa Masamang Mga Kaganapan Kasunod ng 

Pagpapabakuna sa COVID-19 Vaccines (AEFI Fund)? 

Ang AEFI Fund ay dapat magbigay ng suportang pinansyal sa mga karapat-dapat na 

indibidwal na mayroong katibayan ng pagdurusa sa hindi inaasahang malubhang mga 

salungat na kaganapan (SAE) (kasama ang pagkamatay at malubhang pinsala) na nauugnay 

sa bakuna sa COVID-19. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa pahinang ito 

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

 

111. Ang mga nagdurusa mula sa mga seryosong masamang kaganapan ay 

makakatanggap ng isang kabuuangbayad sa ilalim ng AEFI Fund? 

Ang lahat ng mga benta ay dapat iulat ng mga medikal na propesyonal sa pamamagitan ng 

platform ng Kagawaran ng kalusugan 

(https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html). 

Matapos ang isang ulat na nagmula sa isang SAE ay natanggap ang Expert Committee on 

Clinical Events Assessment kasunod ng COVID-19 Immunization ay magsasagawa ng isang 

causality assessment(https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3). Ang apektadong 

indibidwal ay magiging karapat-dapat para sa isang pagbabayad ng lump-sum sa isang antas 

na naaayon sa kaganapan sa ilalim ng pondo kung natutugunan ang nasa ibaba ng dalawang 

kundisyon –- 

1. mayroong sertipikasyon ng isang rehistradong medikal na tagapagsanay ng SAE; at 

https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3
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2. ang kinahinatnan ng pagsusuri ng Eksperto ng Komite ay hindi maaaring isantabi 

na ang kaganapan ay hindi naiugnay sa pagbibigay ng isang bakuna sa ilalim ng 

Programa sa Pagpapabakuna sa COVID-19 ng Gobyerno. 

 

112. Ano ang pinakamataas na halaga ng pagbabayad ng AEFI Fund? Paano nakukuha 

ang halaga? 

Ang mga antas ng pinakamataas na pagbabayad para sa mga kaso ng kamatayan at pinsala ay 

nakatala na may sanggunian sa mga halaga ng kabayaran sa ilalim ng Ordinansa ng 

Kompensasyon ng mgaEmpleyado (Cap. 282). 

Ang pagbabayad para sa kamatayan na nauugnay sa nakalistang mga seryosong masamang 

salungat na kaganapan 

Edad ng namatay na indibidwal 

(tulad ng sa petsa ng huling dosis ng 

pagpapabakuna) 

Halaga ng bayad 

(bawat indibidwal) 

40 pababa $2,500,000 

40 pataas $2,000,000 

 

Ang pagbabayad para sa mga pinsala na nauugnay sa nakalistang mga seryosong salungat na 

kaganapan 

 

Edad ng nasugatan na indibidwal 

(tulad ng sa petsa ng huling dosis ng 

pagpapabakuna) 

Pinakamataas na Halaga ng 

pagbabayad 

(bawat indibidwal) 

40 pababa $3,000,000 

40 pataas $2,500,000 

 

113. Mayroon bang limitasyon sa oras para sa pagsumite ng mga paghahabol sa AEFI 

Fund? 

Ang mga paghahabol sa AEFI Fund ay dapat gawin sa loob ng dalawang taon ng 

pagpapabakuna ng huling dosis ng bakuna. 
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114. Kung ang isang naghahabol ay nakatanggap ng bayad mula sa AEFI Fund, maaari 

ba siyang humingi ng ligal na tulong para sa mga pinsala o pagkawala laban sa 

gumagawa ng bakuna? 

Ang pagtanggap ng bayad mula sa Pondo ay hindi makakaapekto sa karapatan ng isang 

indibidwal na humingi ng ligal na tulong para sa mga pinsala o pagkawala laban sa 

gumagawa ng bakuna. Ang isang naghahabol ay maaari pa ring magsagawa ng aksyong sibil 

laban sa sinumang taong responsable para sa pinsala sa katawan. Gayunpaman, ang isang 

naghahabol ay hindi maaaring makatanggap ng dobleng bayad-pinsala. Kung ang isang 

naghahabol ay tumatanggap ng kabayaran na hinuhusgahan sa korte, ang halagang dating 

natanggap niya mula sa AEFI Fund ay mababawi mula sa parangal ng korte. 

 

115. Paano kung mayroon akong iba pang mga katanungan tungkol sa pag-aayos ng 

Programa sa Pagpapabakuna COVID-19 ? 

Para sa mga katanungan, mangyaring tumawag sa hotline na 3142 2366. 

 

Iba pang mga hakbang sa kalusugan ng publiko 

116. Sa mga bakuna sa COVID-19 na ipinapakalat, kailangan pa ba ang mga hakbang 

sa kalusugan ng publiko tulad ng pagsusuot ng mga mask, social distancing atbp? 

Oo. Kinakailangan na ipagpatuloy ang mga interbensyon na hindi medikal (NPI), kabilang 

ang social distancing, paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask sa publiko upang 

mabawasan ang peligro ng pagkalat ng virus. 

Makakatulong ang mga bakuna na mabawasan ang bilang ng mga taong nagkakasakit. 

Maraming mga bansa ang nagsimula na ng mga kampanya sa pagpapabakunang pangmasa  

gamit ang bagong naaprubahang bakuna sa COVID-19. Ang isang nai-publish na pag-aaral 

mula sa Israel ay nagpapakita na ang malawakang pagbabakuna sa BNT162b2 ay maaaring 

mabawasan ang mga sintomas ng impeksyon, ospital at malubhang impeksyon sa mga 

nabakunahan. 

Gayunpaman, walang sapat na impormasyon mula sa mga pag-aaral sa agham upang 

malaman kung magkano ang bakuna na binabawasan ang paghahatid ng impeksyon. Sa oras, 

mas maraming data sa mga epekto ng pagbabakuna ng masa ay maaaring lumitaw. 

Sa kabaligtaran, ang mga hakbang tulad ng paghuhugas ng kamay, maskara at paglalakbay sa 

lipunan ay napatunayan na mabawasan ang paghahatid. 

Samakatuwid sa oras na ito, ang kumbinasyon ng patuloy na NPI at pagdaragdag ng 

pagbabakuna ay magbibigay ng pinaka proteksyon laban sa virus. 

 

117. Ang mga umiiral bang hakbang tulad ng pagbibigay ng buong personal na 

kagamitan para sa proteksiyon (PPE) sa mga kawani ng pangangalaga ng kalusugan ay 

kinakailangan pa rin para sa mga nabakunahan? 

Ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ay maaaring regular na nakikipag-

ugnayan sa mga seryosong pasyente na may mas mataas na viral load. Ang mga manggagawa 

sa pangangalagang pangkalusugan ay maaari ding magkaroon ng mga pakikipag-ugnayan sa 

mga mahihinang pasyente na may mahinang immune system. 
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Sa kasalukuyang panahon, ang lawak ng kakayahan ng mga bakuna sa COVID-19 upang 

maiwasan ang pagkalat ng impeksyon sa iba ay pinag-aaralan pa rin. 

Samakatuwid, ang mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan ay dapat na patuloy na 

sumunod sa buong pag-iwas sa impeksyon at mga hakbang sa pagkontrol sa mga  klinikal na 

kalagayan kabilang ang PPE,  kalinisan atbp. 

 

118. Kakailanganin pa rin ba ang mga kasalukuyang hakbang katulad ng pagtest o 

kwarentena para sa mga nabakunahan na pero pagkatapos ay may nakasalamuhang 

indibidwal na may impeksyon?  

Mangyaring sumangguni sa Mga Hakbang ng Pagpapahinga Pagkatapos ng Pagbabakuna sa 

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

 

119. Maaari bang magamit ang isang patunay ng pagpapabakuna o kaligtasan sa sakit 

para sa mga layunin ng paglalakbay? 

Ang isyung ito ay aktibong pinagtatalunan sa buong mundo. 

Dahil sa pandaigdigang sitwasyon, sa paglitaw ng mga mas bago at mas madaling maililipat 

(mga pagkakaiba-iba) pati na rin ang pagtaas ng mga antas ng pagbabakuna sa ilang mga 

bansa, ang Hong Kong SAR Government ay patuloy na susubaybayan ang mga insidente at 

susundin ang mga kinakailangan nito gaya ng inirerekomenda ng mas bagong siyentipikong 

data at kalusugan ng publiko. mga rekomendasyon. 

 

120. Ang mga mayroon nang mga bakuna sa COVID-19 ay epektibo sa pagpigil sa 

pagpapakalat nito at mga problemang  dulot ng paglitaw ng mga iba't ibang? 

Mayroong ilang paunang katibayan sa mga epekto ng pagpapabakuna sa pag-iwas sa pagkalat 

nito at mga problemang dulot ng paglitaw ng mga iba't ibang COVID-19 sa kasalukuyan. 

Ang Hong Kong ay may isang napakahigpit na pagsusuri at kwarentenang kinakailangan para 

sa mga papasok na manlalakbay.  

Ang kumbinasyon ng mga interbensyon na hindi medikal (NPI) na may pagpapabakuna ay 

magbibigay-daan para sa pinakamataas na antas ng proteksyon laban sa virus. 

Kinakailangang ipagpatuloy ang mga diskarte sa kalusugan ng publiko sa mga NPI, kabilang 

ang social distancing, paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng mask sa publiko, upang 

mabawasan ang peligro ng pagkalat nito. 

Ang NPI ay dapat na patuloy na sundan ng mga nabakunahan, pati na rin ang mga hindi 

nabakunahan. Anumang mga pagbabago sa NPI ay dapat na maingat na subaybayan, at suriin 

sa pagtaas ng saklaw ng pagbabakuna. 

 

121. Pinapahina ba ng pag-inom ng alkohol ang ating immune system? 

Ang alkohol ay isang nakakalason na sangkap na may direkta at hindi direktang epekto sa 

iba't ibang mga organo at sistema ng katawan. Ang pag-inom ng alkohol, lalo na sa 

malalaking halaga, ay nagpapahina ng immune system at ginagawang madaling kapitan ng 

mga impeksyon ang umiinom. Ang mga pag-aaral ay naitala ang isang mas mataas na peligro 

ng malubhang impeksyon sa paghinga sa pag-inom, kabilang ang pulmonya. 
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Sapaglaban sa COVID-19, ang mga miyembro ng publiko ay pinapakiusapang upang 

magkaroon ng malusog na pamumuhay at pigilan ang pag-inom para sa mas mabuting 

kalusugan at isang mas malakas na immune system. 

 

Mga kuro-kuro at katotohanan tungkol sa bakuna 

Pagsugpo sa mga sabi-sabi tungkol sa bakuna sa COVID-19 

122. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay hindi ligtas sapagkat mabilis itong ginawa at 

sinubukan? 

Ang sitwasyon ng COVID-19 ay nagbigay ng isang emerhensiyang tugon. Hindi iyon 

nangangahulugang  ang anumang mga protokol sa kaligtasan o pagsusuri ay nilaktawan. 

Habang ang proseso ng pag-unlad ay napabilis dahil sa mataas na pangangailangan para sa 

isang bakuna, walang mga paglaktaw ang nagawa. Sa katunayan, maraming mga teknolohikal 

na pagpapaunlad na nagpapahintulot sa mga bakuna na mas mabilis na magawa. Ang lahat ng 

mga sangkap sa bakuna, pati na rin ang bakuna mismo, ay buong nasuri at nasubaybayan 

upang matiyak ang kaligtasan nito. 

 

123. Ang mga bakunang mRNA para sa COVID-19 ay magbabago sa DNA ng tao? 

Ang mRNA ay hindi pumapasok sa nucleus ng cell at hindi rin nakakaapekto sa ating DNA. 

Ang mga bakunang mRNA ay nagtuturo sa ating mga cell kung paano gumawa ng isang 

protina (o isang piraso ng protina) na nagdudulot ng pagtugon ng immune system. Ang 

pagtugon ng immune system na iyon ang siyang nagpoprotekta sa atin mula sa pagkakaroon 

ng impeksyon kung ang  virus mismo ay papasok sa ating mga katawan. 

 

124. Maraming tao ang gumagaling mula sa impeksyon sa COVID-19 at sa gayon hindi 

namin kailangan ng bakuna? 

Ang COVID-19 ay isang nakamamatay na sakit na maaaring maging sanhi ng matinding 

karamdaman - at pangmatagalang kahihinatnan na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang 

mga bakuna sa COVID-19 ay nilikha upang mabawasan ang pagkamatay at matinding 

karamdaman. Bagaman  mataas na porsyento ng mga tao anggumagaling mula sa COVID-19, 

ang ilan ay nakakaranas ng matinding karamdaman o kaya ay namamatay. Karaniwan ding 

magkaroon ng virus ngunit hindi kailanman makaranas ng mga sintomas, at posible na 

maikalat ang virus sa iba kahit na wala ang mga sintomas. Kapag pinili mong mabakunahan, 

pinoprotektahan mo hindi lamang ikaw kundi pati na rin ang mga miyembro ng iyong 

pamilya at mga nasa paligid mo mula sa tsansang mamatay at matinding karamdamang dulot 

ng COVID-19. 

 

125. Ang mga bakuna sa COVID-19 ay kayang kontrolin ang populasyon sa 

pamamagitan ng pagsubaybay ng microchip o pagtatanim ng isang bagay sa utak ng 

tao? 

Ang lahat ng mga sangkap sa mga bakuna pati na rin ang mga bakuna mismo ay lubusang 

nasubukan at napatunayan. Mayroong ilang maling sabi-sabi na ang mga bakuna sa COVID-

19 ay gumagamit ng teknolohiya ng mga naiturok na microchip implant upang subaybayan 

ang paggalaw ng tao o kumokontrol maging sa  paggana ng katawan sa pamamagitan ng 5G 
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cell phone towers. Ito ay hindi totoo. Walang bakuna sa COVID-19 na susubaybayan ang 

mga tao o mag-iipon ng personal na impormasyon sa isang datosbase. 

 

126. Ang dami ng pagkamatay ay higit pa sa dati matapos mabakunahan ng bakunang 

Comirnaty (BioNTech)? 

Ang pahayag na inilabas ng World Health Organization Global Advisory Committee on 

Vaccine Safety na matapos suriin ang mga pagkamatay na iniulat sa Europa at sa datosbase 

ng pandaigdigang WHO, itinuturing na ang mga ulat ay umaayon sa inaasahan, makatwirang 

dami ng namamatay at mga sanhi ng pagkamatay sa subpopulasyon ng mahina at matandang 

indibidwal. Walang hindi inaasahan o  masamang pagtaas ng damj ng pagkamatay 

pagkatapos mabakunahab ang mga mahina at matatandang indibidwal ng bakuna sa COVID-

19 ng BioNTech COVID-19, at ang pagbibigay ng bakuna ay itinuturing pa ring kapaki-

pakinabang para sa mga matatanda. 

 

127. Wala bang datos ng klinikal na pag-aaral na nagpapakita ng bisa ng bakunang 

Comirnaty (BioNTech)? 

Ipinakita ng isang malaking klinikal na pagsubok na mabisa ang bakunang Comirnaty 

(BioNTech) sa pag-iwas sa COVID-19 sa mga taong may edad na 16 taon. Nagpakita ang 

pag-aaral ng 95% na bawas sa mga kaso ng COVID-19 na may sintomas. 

 

128. Gumagana kaagad ang bakuna sa COVOD-19ng Comirnaty (BioNTech) 

pagkatapos ng pagpapabakuna? 

Matapos ang pagturok ng bakuna sa COVID-19 ng Comirnaty (BioNTech) , nangangailangan 

ng oras upang makabuo ang mga antibodies sa katawan at mag-bigay ng proteksyon laban sa 

COVID-19.  

 

129. Mayroong katibayan na nagpapahiwatig ng hindi inaasahan o hindi kanais-nais na 

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

ng bakuna sa COVID-19 ng Comirnaty (BioNTech) ? 

Batay sa available  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 katibayan na nagpapahiwatig ng anumang hindi inaasahang o  

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. 

 

130. Gumagana kaagad ang bakunang Sinovac COVID-19 pagkatapos ng 

pagpapabakuna? 

Ang bakunang Sinovac COVID-19 ay ibinibigay 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. 

 

131. Ang bakuna sa COVID-19 ay maaaring magkasakit sa COVID-19? 
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Ang mga bakuna ng Sinovac at Comirnaty(BioNTech) ay hindi naglalaman ng live na virus 

na nagdudulot ng COVID-19. Nangangahulugan ito na ang isang bakuna sa COVID-19 ay 

hindi ka maaaring magkasakit sa COVID-19. 

 

132. Hindi ba mas kailangan ng mga nakatatandang magpabakuna laban sa COVID-

19? 

Mas kailangan ng mga nakatatandang magpabakuna laban sa COVID-19 dahil mas madali 

silang magkaroon ng komplikasyon at mamatay kapag nagkaroon ng impeksyon. 

According to the World Health Organization (WHO), people aged 60 years and over are at 

higher risk of developing serious illness. Complications leading to death may include 

respiratory failure, acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis and septic shock, 

thromboembolism, multiorgan failure, including injury of the heart, liver or kidneys. 

Ayon sa mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC) ng Estados Unidos, mas 

madaling magkaroon ng malalng sakit ang mga matatandang lalaki mula sa COVID-19. Higit 

sa 81% ng mga namatay dahil sa COVID-19 ay mga taong may edad na higit sa 65. Ayon sa 

datos na ipinakita mula ika-6 hanggang ika-16 ng Nobyembre 2021, kung ihahambing aa mga 

may edas na 18 -29 taon, ang dami ng namamatay ay 65 ulit, 150 ulit at 370 ulit na mas 

mataas sa mga taong may edad na 65-74 taon, 75-84 taon at 85 taon pataas ayon sa 

pagkakabanggit. 

Sa Hong Kong, dumarami ang proporsyon ng mga namamatay sa mga kaso ng COVID-19 

ayon sa edad. Para sa 213 kaso ng namatay (noong ika-30 ng Nobyembre 2021), karamihan 

(93%) ng mga naapektuhan ay mga nakatatandang may edad na 60 pataas.  

 

133. Hindi ba mas kailang ng mga taong may paulit-ulit na sakit na magpabakuna 

laban sa for COVID-19? 

Mas kailangan ng mga taong may paulit-ulit na sakit na magpabakuna laban sa COVID-19 

dahil mas madali silang magkaroon ng komplikasyon at mamatay kapag nagkaroon ng 

impeksyon. 

Ayon sa Pandaigdigang Organisasyon sa Kalusugan (WHO), mas mataas ang panganib ng 

mga taong may nakapaloob na medikal na problema katulad ng mtaas na presyon ng dugo, 

mga problema sa puso at baga, diabetes, labis na katabaan o kanser na magkaroon ng 

malalang sakit. Ang mga komplikasyong nagdudulot ng kamatayan ay maaaring may 

kasamang pagtigil sa paghinga, acute respiratory distress syndrome (ARDS), sepsis at septic 

shock, thromboembolism, at/o pagtigil ng maraming sangkap ng katawan (body organ), 

kasama na ang pagkapinsala ng puso, atay o bato. 

Ayon sa mga Sentro ng Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC) ng Estados Unidos, tumataas 

ang panganib ng malalang COVID-19 (halimbawa, pangangailangang maospital/matinding 

pangangalaga (intensive care/bentilador o kamatayan) habang tumataas ang bilang ng mga 

nakapaloob na medikal na kondisyon sa isang tao. 

 

134. Mas mapanganib ba ang COVID-19 kaysa sa impeksyon sa COVID-19? 
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Ang COVID-19 ay sakit na may banta sa buhay na hindi lamang nakamamatay, kundi maaari 

ring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Mas ligtas at mas may benepisyo ang 

pagpapabakuna kaysa sa pagkakaroon ng COVID-19. 

Mabisang pinoprotektahan ng pagbabakuna ang mga tao mula sa mga malalang sakit at 

pagkamatay dahil sa COVID-19. Parehong napakabisa ng mga bakunang laban sa COVID-19 

na Comirnaty at CoronacVac sa pagtatanggol laban sa malalng sakit at kamatayan dahil sa 

COVID-19 at may 80% bisa ng bakuna.  

Sa Hong Kong, higit sa 9 milyong dosis ng mga bakuna laban sa COVID-19 ang naibigay na 

noong katapusan ng Nobyembre 2021. Maaaring magdulot ng mga masamang epekto ang 

mga Comirnaty at CoronaVac, pero hindi ito makukuha ng lahat. Sa pangkalahatan, madalas 

na banayad at panandalian. Maaaring makaranas ang ilan ng mga mas malala, pero sa 

pangkalahatan bihirang, masamang epekto. Kasama sa mga napakakaraniwang masamang 

epektong maaaring makaapekto sa 1 hanggang 10 porsyento ng mga tao ang sakit sa 

tinurukang bahagi, sakit ng ulo at pagod 

135. Naglalaman ba ang bakunang Comirnaty ng ferromagnetic o metalikong materyal, 

o graphene oxide? 

Ang bakunang Comirnaty ay isa sa mga bakuna sa COVID-19 na pinahintulutan sa ilalim ng 

Regulasyon sa Pag-iwas at Pagkontrol ng Sakit (Paggamit ng mga Bakuna) (Cap. 599K) na 

natugunan ang mga pamantayan ng kaligtasan, bisa at kalidad para sa pang-emerhensyang 

gamit sa Hong Kong. Nakumpirma ring hindi naglalaman ang bakunang Comirnaty ng 

anumang mga metal na sangkap o graphene oxide. Pakitingnan ang FAQ 49 para sa 

komposisyon ng Comirnaty. Bukod dito, susubaybayan din nang maigi ng DH ang 

pinakahuling pagtatasa ng kaligtasan at bisa ng mga bakuna sa COVID-19 na inilabas ng mga 

kinauukulan sa regulasyon ng mga gamot ng mga mauunlad na bansa at hurisdiksyon at mga 

sangguniang ipinahayag ng Pandaigdigang Organisasyon ng Kalusugan (World Health 

Organization). Sinagot na ng Komisyong Europeo ang mga kahalintulad na pag-aalala dati at 

sinabing hindi nakatala sa pormula ng bakuna ang mga naturang sangkap 

 

Pag-unawa sa mga bakuna: katotohanan at sabi-sabi 

136. Ang natural na kaligtasan sa sakit ay malusog at mas epektibo kaysa sa sapilitang 

bakuna? 

Ang pagpapabakuna ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga 

karamdaman. Ang mga panganib na makuha ang mismong virus ay higit na mas mataas 

kaysa sa bakuna. Sa kabuuan, tinatayang makakapagligtas ang mga bakuna sa pagitan ng 2 at 

3 milyong buhay bawat taon. Ang mga bakuna ay nagbabawas ng mga panganib na 

makakuha ng isang sakit sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga likas na panlaban ng iyong 

katawan upang makabuo ng proteksyon. Kapag nabakunahan tayo, hindi lamang natin 

pinoprotektahan ang ating sarili, kundi pati na rin ang mga nasa paligid natin. 

 

137. Ang mga karamdaman ay nagdudulot sa akin ng mas kaunting pinsala kaysa sa 

mga bakuna? 

Tulad ng anumang gamot, ang mga bakuna ay maaaring maging sanhi ng mga epekto. 

Kadalasan sila ay mahina at pansamantala, tulad ng masakit na braso o banayad na lagnat. 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
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Posible ang mga mas malubhang epekto ngunit napakabihira. Mangyaring tandaan, mas 

malamang na magddulot sa iyo malubhang  epekto ang isang sakit na maaaring maiwasan sa 

pamamagitan ng bakuna kaysa sa  bakuna. 

 

138. Ang mga bakuna ay naglalaman ng mga nakakalason na sangkap? 

Naglalaman ang mga bakuna ng iba't-ibang sangkap upang panatilihing ligtas at mabisa ang 

mga ito. Marami sa mga sangkap ang ginamit nang ilang dekada sa bilyun-bilyong dosis ng 

bakuna. Ang bawat bahagi ng bakuna ay may tiyak na layunin, at ang bawat sangkap ay 

nasubok sa proseso ng pagmamanupaktura. Ang lahat ng mga sangkap ng bakuna ay sinusuri 

para sa kaligtasan. 

 

139. Maaaring mapahina ng mga bakuna ang aking immune system? 

Ang pagpapabakuna ay isang simple, ligtas at mabisang paraan upang maprotektahan ang 

mga tao mula sa mga nakakasamang sakit bago sila maikalat. Sa katunayan, ginagamit ng 

mga bakuna ang natural na mekanismo ng pagtatanggol ng iyong katawan upang labanan 

angmga partikular na impeksyon at palakasin ang iyong immune system. 

 

140. Para sa lahat ng mga bakuna, maaari akong mabakunahan para sa buhay na may 

isang iniksyon lamang? 

Ang ilang mga bakuna ay nangangailangan lamang ng isang solong dosis upang magbigay ng 

proteksyon sa panghabambuhay. Gayunpaman, ang karamihan sa mga bakuna ay 

mangangailangan ng higit sa isang dosis (ibig sabihin, sa pangalawang dosis, o pangatlong 

dosis, ilang buwan ang hiwalay). Bilang karagdagan sa nabanggit na pangunahing kurso ng 

"maraming dosis", ang ilang mga bakuna ay maaaring mangailangan ng tatanggap na 

makatanggap ng isang "booster dosis" pagkatapos ng isang nakapirming panahon hal. (hal. 

isang taon, o ilang taon pagkatapos) 

 

141. Ang lahat ng mga bakuna ay dapat na naka-imbak sa temperatura ng kuwarto? 

Ang mga bakuna ay dapat na naka-imbak sa ilalim ng mga kondisyon tulad ng 

inirerekomenda ng mga tagagawa. Ang bawat bakuna ay may mga tiyak na kinakailangan sa 

imbakan at istante-buhay, na ipapakita sa label. 

 

142. Angkop ba ang bawat uri ng bakuna sa bawat isa? 

Magkakaroon ng kanya-kanyang indikasyon ang mga produkto ng bakuna; at espesikong 

pinupuntiryang populasyon. Para sa mga angkop sa pagbabakuna, dapat silang makatanggap 

ng mga bakuna sa napapanahong paraan, at ayon sa mga iskedyul. 

 

143. Ang bakuna sa trangkaso ay makakatulong upang maiwasan ang impeksyon sa 

COVID-19? 

Ang bakuna sa trangkaso at bakuna sa COVID-19 ay hindi pareho. Ang mga bakuna sa 

trangkaso ay hindi maiiwasan ang COVID-19, ngunit bawasan nila ang mga panganib ng 
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pagkuha ng trangkaso at COVID-19 nang sabay. Ito ay maaaring panatilihin sa iyo mula sa 

pagkuha ng isang mas malubhang sakit. 

 

144. Ang lahat ng hindi magagandang pangyayaring naganap pagkatapos ng 

pagpapabakuna ay sanhi ng bakuna? 

Kapag may mga hindi magagandang pangyayari kaagad pagkatapos ng pagpapabakuna, 

maaaring masisi ng mga tao ang bakuna. Gayunpaman ang ilang mga sintomas o 

karamdaman ay maaari ring mangyari nang hindi sinasadya pagkatapos ng pagpapabakuna at 

walang kaugnayan sa bakuna. Samakatuwid, hindi lahat ng hindi magagandang pangyayari 

pagkatapos ng pagpapabakuna ay sanhi ng bakuna. 

 

 


