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Kamakailang Mga Madalas Itanong (na may Mga Kapaki-pakinabang na Link) 
 
(A) Kamakailang Mga Madalas Itanong           (Tagalog) 
 

Pagbabakuna sa COVID-19  

 

1.  Karapat-dapat ba ako 

para sa libreng 

karagdagang vaccine 

booster ? 

 

Ang mga mamamayan na kabilang sa mga sumusunod na grupo ng priyoridad, kung nakumpleto nila ang mga paunang 

dosis, maaari silang makatanggap 

isang karagdagang booster ng bakuna nang hindi bababa sa 180 araw (6 na buwan) pagkatapos ng kanilang huling dosis 

o pagbawi ng impeksyon sa COVID-19 (alinman ang mamaya) nang walang bayad noong 2023, anuman ang bilang ng 

mga dosis ng bakuna na natanggap nila sa nakaraan. 

 

 Mga indibidwal na may edad na 50 o mas mataas (kabilang ang mga matatanda na naninirahan sa mga tahanan 

ng pangangalaga sa tirahan) *; 

 Mga taong may edad na 18 hanggang 49 taon na may pinagbabatayan na mga comorbidities; 

 Mga taong may edad na 6 na buwan o mas mataas at may mga kondisyon ng immunocompromis*; 

 Mga buntis na kababaihan; at 

 Mga manggagawa sa pangangalaga sa kalusugan 

 

* Para sa mga indibidwal na may edad na 50 o mas mataas, o mga taong may edad na 6 na buwan o mas mataas na may 

mga kondisyon ng immunocompromising, kung wala silang nakaraang impeksyon at nakumpleto ang paunang tatlong 

dosis, inirerekomenda silang makatanggap ng susunod na dosis 90 araw pagkatapos ng kanilang ika-3 dosis nang walang 

bayad. 

 

Para sa mga mamamayan na may edad na 6 na buwan o mas mataas at hindi kabilang sa alinman sa nabanggit na mga 

grupo ng priyoridad, maaari pa rin silang makatanggap ng unang 3 dosis ng bakuna sa COVID-19 nang walang bayad sa 

ilalim ng Gobyerno COVID-19 Vaccination Program kung wala silang nakaraang impeksyon. 

 

Ang isang karagdagang booster sa 2023 ay maaaring isaalang-alang ng hindi bababa sa 180 araw (6 na buwan) pagkatapos 

ng huling dosis o pagbawi ng impeksyon sa COVID-19 (alinman ang mamaya) para sa mga bata at kabataan na may edad 

na 6 na buwan hanggang 17 taon na may mga comorbidities, o malusog na matatanda na may edad 18 hanggang 49 taon 

batay sa personal na pagpipilian tulad ng inirerekomenda ng mga eksperto kung nakumpleto nila ang paunang dosis. 

Kakailanganin nilang makuha ang bakuna sa pribadong merkado sa kanilang sariling gastos. 

 

Para sa mga rekomendasyon sa pagbabakuna sa COVID-19, mangyaring sumangguni sa webpage ng “Ilang dosis ng 

bakuna sa COVID-19 ang inirerekomenda para sa akin?” : 

www.covidvaccine.gov.hk/tl/InirerekomendDoses 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
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Kung hindi ka sigurado tungkol sa iyong pagiging angkop para sa pagbabakuna, dapat mong talakayin sa iyong doktor 

ng pamilya at magpasya para sa pinakamahusay na tiyempo para sa pagbabakuna. 

 

2.  Saan ko matatanggap 

ang vaccine booster 

sa sarili kong gastos? 
Magkano ang dapat 

kong bayaran? 

Ang pribadong merkado ay magbibigay ng pagbabakuna para sa rehistradong bakuna sa COVID-19 (self-paid), na nasa 

labas ng programa ng pagbabakuna ng Gobyerno. Malayang pipiliin ng tagagawa/tagapagtustos ng bakuna na i-import 

ang rehistradong bakuna at ibenta sa pribadong samahang medikal o doktor para sa paggamit ng programang hindi 

gobyerno. 

Para sa mga hindi sakop ng Pamahalaan para sa libreng pagbabakuna sa COVID-19 (kabilang ang mga residente ng Hong Kong na 

hindi kabilang sa mga priority group o hindi residente ng Hong Kong), kung nais nilang makatanggap ng bakuna, mangyaring 

kumunsulta sa isang doktor ng pamilya para sa supply para sa rehistradong bakuna sa pribadong merkado (kasama ang lugar ng 

pagbabakuna at ang gastos) at isaalang-alang na makatanggap ng pagbabakuna sa kanilang sariling gastos para sa personal na 

proteksyon. 

3.  Gaano karaming mga 

dosis ang kailangan 

kong matanggap 

pagkatapos ng 

impeksyon? 

Ang iskedyul ng dosing para sa mga nakuhang tao ay nakasalalay sa mga kadahilanan tulad ng agwat sa pagitan ng 

pagbabakuna at impeksyon pati na rin ang edad ng tatanggap. Mangyaring sumangguni sa “Factsheet sa Pagbabakuna sa 

COVID-19 para sa mga taong may naunang impeksyon sa COVID-19”: 

covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf  

 

Para sa mga rekomendasyon sa pagbabakuna sa COVID-19, mangyaring bisitahin ang webpage na “Gaano karaming 

mga dosis ng bakuna sa COVID-19 ang inirerekomenda para sa akin”: 

www.covidvaccine.gov.hk/tl/InirerekomendDoses 

 

4 Nahawahan ako nang 

mas mababa sa 14 

araw pagkatapos ng 

pagbabakuna. Maaari 

ba akong kumuha ng 

isang mas kaunting 

dosis ng bakuna? 

Sa pangkalahatan, ang mga taong nakabawi mula sa impeksyon sa COVID-19 ay nangangailangan ng isang mas kaunting 

dosis kaysa sa pangkalahatang publiko. Upang mapakinabangan ang pagiging epektibo ng mga bakuna at mapahusay ang 

immune response pagkatapos ng pagbabakuna, kinakailangan ang isang minimum na agwat ng 14 na araw sa pagitan ng 

isang dosis at isang episode ng impeksyon sa COVID-19.  

 

Ang mga taong ang agwat sa pagitan ng isang dosis at impeksyon ay mas mababa sa 14 na araw ay hindi dapat kumuha 

ng isang mas kaunting dosis ng bakuna sa kabila ng episode ng impeksyon na ito. Ipapakita pa rin ng talaan ng 

pagbabakuna ang mga dosis ng bakuna na natanggap bago at pagkatapos ng impeksyon. 

5 Dalawang beses 

akong nahawahan. 

Dapat ba akong 

kumuha ng dalawang 

mas kaunting dosis 

ng bakuna? 

Para sa mga paunang dosis, ang mga taong nakabawi mula sa higit sa isang impeksyon sa COVID-19 ay dapat lamang 

kumuha ng isang mas kaunting dosis kaysa sa mga hindi nahawaang tao. Para sa karagdagang booster, ang agwat ng 

dosing ay hindi bababa sa anim na buwan mula sa huling dosis o pagbawi ng impeksyon sa COVID-19 (alinman ang 

mamaya). 

 

Para sa mga detalye ng pagbabakuna para sa mga nakuhang tao, sumangguni lamang sa “Factsheet sa Pagbabakuna sa 

COVID-19 para sa mga taong may naunang impeksyon sa COVID-19”: 

covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorcovid19infection_eng.pdf  

 

Mga papasok na manlalakbay 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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6 Maaari ba akong 

umalis sa Hong Kong 

sa loob ng 5 araw 

pagkatapos ng 

pagdating? 

 

 

Hindi pipigilan ang mga papasok na manlalakbay na umalis sa Hong Kong.  

 

Inirerekomenda ng pamahalaan ang lahat ng mga papasok na tao na magsagawa ng pang-araw-araw na mabilis na mga 

pagsubok sa antigen (RATs) gamit ang mga nakaayos na RAT kit sa panahon sa pagitan ng araw ng pagdating (ibig 

sabihin, Araw 0) at Araw 5 pagkatapos ng pagdating sa Hong Kong. Ang mga manlalakbay ay maaaring boluntaryong 

iulat ang kanilang mga resulta ng RAT at katayuan sa kalusugan sa pamamagitan ng  

Electronic COVID-19 Monitoring at Surveillance System (eCMSS).  

 

 

 

(B) Mga Kapaki-pakinabang na Hotline 
Mga Inirerekomendang Dosis at Pagitan ng Bakuna:             https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses 

Ang Listahan ng mga Pribadong Doktor na Nakarehistro 

sa eHRSS (Sistema ng Pagbabahagi ng Talaan ng 

Elektronikong Kalusugan) na Nakakuha ng mga 

Antiviral ng COVID -19 para sa Pamamahala ng mga 

Kaso ng COVID-19: 

https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf 

 

Huling na-update: 12 5.2023 

http://www.chp.gov.hk/ecmss
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/recommendedDoses

