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Mga Madalas na Tanong tungkol 
sa Balangkas ng Subsidyo ng Pag-

babakuna

2022/23

Pagbabakuna sa Pana-panahong Trangkaso

Pneumococcal na Pagbabakuna

Ano ang Balangkas ng Subsidyo ng Pagbabakuna (VSS)?1. 

Upang maiwasan ang pana-panahong trangkaso at mga pneumococcal na sakit, 
patuloy na ipinatutupad ng Sentro para sa Proteksyon ng Kalusugan  ang VSS sa 
2022/23 upang hikayatin ang mga residente ng Hong Kong na tumanggal ng 
bakuna sa pana-panahong trangkaso (SIV) at pneumococcal  na bakuna (PV) nang 
may subsidyo mula sa Pamahalaan. 

Mga buntis na babae
Mga taong 50 taon pataas
Mga bata at kabataan na nasa pagitan ng 6 na buwan at mas mababa sa 18 taon, 
o ang mga nasa edad na 18 taong gulang pataas ngunit nag-aaral sa isang 
sekondaryang paaralan sa Hong Kong.
Mga taong may kapansanan sa pag-iisip
Mga tumatanggap ng Alawans para sa May Kapansanan
Mga tumatanggap ng standard rate na “100% disabled” o “requiring constant 
attendance” sa ilalim ng Balangkas ng Malawakang Tulong sa Seguridad 

Panlipunan (CSSA) 

Mga taong 65 taon pataas

A. Mga karapat-dapat na grupo

Pagbabakuna sa pana-panahong trangkaso

Pneumococcal na pagbabakuna



Ang mga doktor lamang na nak atala sa VSS ang maaaring maglaan ng 
pagbabakunang may subsidyo.  Maaaring maningil  ang mga nak atalang 
doktor ng bayad sa serbisyo matapos maibawas ang halagang may 
subsidyo ng Pamahalaan,  maaaring hindi  maningil  ang i lan ng 
anumang bayad. 
Nagpapakita r in ang mga nak atalang doktor ng VSS logo at  pask i l  ng 
halaga sa k anilang mga k l inik a.  Maaari  k ang makipagtalastasan o ang 
mgaa magulang sa k l inik a upang t ingnan kung k ai langang mag-ayos 
ng pak ik ipagkita at  ang bayad sa serbisyo.  Pak idala ang mga rehistro 
ng pagbabakuna (kung mayroon man) at  mga dokumeto ng pagk ak ak-
i lanlan na nagpapakita ng estado ng pagiging residente ng Hong Kong.

B. Mga detalye ng subsidyo:

Saan maaaring makatanggap ang mga karapat-dapar na tao 
ng bakuna sa trangkaso na may subsidyo? Kailangan banh mag-
bayad ang mga taong may subsidyo o ang kanilang mga magu-
lang / tagapangalaga ng anumang bayad? 

2. 

“Paano maghanap ng 
mga kalahok na doktor 

na nakatala sa VSS” 

“Tala ng mga 
doktor na kalahok 

sa VSS”

May karaptan ang mga karapat-dapat na taong tumanggap ng SIV mula 
sa mga pribadong doktor na nakatala sa VSS nang may subsidyong 
HK$260 bawat dosis.  May karapatan ang mga karapat-dalat na batang 
may gulang na mas mababa sa 9 taon at hindi pa nakatanggap ng SIV 
noon na tumanggap ng 2 dosis ng SIV nang may subsidyo.  
 Bukod dito, maaaring makatanggap ang mga karapat-dapat na residen-
te ng Hong Kong na 65 taong gulang pataas ng PV sa kahabaan ng taon 
nang may subsidyo. Sa i lalim ng VSS 2022/23, ang subsidyo ng isang 
dosis ng dose of 23-valent pneumococcal polysaccharide na bakuna 
(23vPPV ) ay HK$400 habang ang sa 13-valent pneumococcal conjugate 
na bakuna (PCV13) ay HK$800. Dapat makipag-usap ang mga matatanda 
sa mga doktor na umaasikaso sa kanila tungkol sa wastong kaayusan ng 
pagbabakuna. 



Oo. Maaaring mag-ayos ang mga organisasyon o 
mga grupo sa komunidad ng aktibidad ng pagbab-
akuna upang maglaan ng SIV at/ o PV na may subsi-
dyo sa mga karapat-dapat na grupo sa mga lugar na 
hindi klinika, halimbawa, mga institusyong nagsisil-
bi sa mga etnikong minorya, mga paaralan, mga 
lugar ng trabaho, atbp. 

Maaaring pumili ang mga tagapag-organisa ng mga 
pribadong doktor na nakatala sa VSS upang mag-
laan ng paglilingkod na serbisyo ng pagbabakuna. 

Ang mga interesadong partido ay maaaring 
sumangguni sa "Mga Alituntunin sa Paano 
Ayusin ang mga Aktibidad sa Pagbabakuna sa 
Mga Setting na Hindi Klinika sa ilalim ng VSS".

Oo, may karapatan ang mga taong 50 taong gulang pataas ngayong taon 
na makatamggap ng SIV nang may subsidyo sa ilalim ng VSS hangga’t 
balido pa rin ang visa ng trabaho na inilabas ng Kagawaran ng Pandarayu-
han ng Hong Kong sa araw ng pagbabakuna. Pakodala ang iyong Kard ng 
Pagkakakilanlan sa Hong Kong sa mga doktor na nakatala sa VSS upang 
tingnan ang pagiging karapat-dapat. 

Karapat-dapat ba akong makatanggap ng SIV nang may 
subsidyokung 50 taong gulang na ako at nananatili sa Hong 
Kong nang may visa ng trabaho na inilabas ng Kagawaran 
ng Pandarayuhan?

3. 

Maaari bang mag-organisa ang mga institusyon at mga grupo sa 
komunidad ng mga aktibidad ng pagbabakuna sa labas ng klinika?

4. 



Anu-ano ang mga uri ng dokumento ng pagkakakilanlan na 
tinatanggap sa ilalim ng Balangkas ng Subsidyo ng Pagbab-
akuna?

5. 

Maaari bang ibigay ang mga bakuna sa COVID-19 kasabay ng 
mga bakuna sa pana-panahong trangkaso / mga pneumococ-
cal na bakuna?

6. 

Ii-scan para sa 
mga detalye

Para sa mga 
detalye ng 
Balangkas: 

Ididirekta ang lahat ng QR code sa mga dokumen-
to / impormasyon sa Inggles 

Maaaring ibigay ang mga bakuna sa COVID-19 kasabay ng, o sa anumang 
panahon bago o matapos ang, mga bakuna sa pana-panahong trangkaso 
at mga pneumococcal na bakuna nang may ipinaalam na pagpayag. 
Pakikonsulta ang iyong doktor para sa higit na impormasyon. 


