
 

(Tagalog version) 

Karagdagang mga tala sa paggamit ng Comirnaty vaccine para sa sanggol 

na may edad 6 na buwan hanggang wala pang 5 taong gulang 

Mula Nobyembre 9, 2022, ang sanggol na may edad 6 na buwan hanggang wala pang 5 

taong gulang ay maaaring makatanggap ng dosis na 3 micrograms (mcg) (toddler 

formulation) ng Comirnaty vaccine. Sa pandaigdigang pandemya ng impeksyon sa COVID-

19, ang pagbabakuna ay mahalaga upang maprotektahan ang mga bata laban sa sakit ng 

COVID-19 upang epektibong mabawasan ang mga rate ng malubhang sakit at kamatayan. 

Ang pangunahing pagbabakuna na may pormulasyon para sa bata ng Comirnaty na bakuna 

ay nangangailangan ng tatlong dosis. Ayon sa rekomendasyon ng mga lokal na eksperto, 

ang pagitan sa pagitan ng unang dalawang dosis ay dapat na hindi bababa sa 8 linggo sa 

pagitan # . Ang pangalawa at pangatlong dosis ay pinaghihiwalay ng hindi bababa sa 3 

buwan. Ang sanggol ay inirerekomenda din ng mga lokal na eksperto na tumanggap ng 

Comirnaty intramuscularly sa anterolateral na aspeto ng gitna ng hita, bagaman ang kanilang 

kagustuhan para sa isang iniksyon sa itaas na braso (hindi naaangkop sa mga sanggol) ay 

igagalang. 

 
Napakabihirang mga kaso ng myocarditis (pamamaga ng kalamnan ng puso) at pericarditis 

(pamamaga ng lining sa labas ng puso) ay naiulat pagkatapos ng pagbabakuna sa Comirnaty. 

Ang mga kaso ay pangunahing nangyari sa loob ng dalawang linggo kasunod ng pagbabakuna, 

mas madalas pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna, at mas madalas na nangyari sa mga 

nakababatang lalaki. Dapat kang maging alerto sa mga palatandaan ng myocarditis at 

pericarditis, tulad ng paghinga, palpitations at pananakit ng dibdib, at humingi ng agarang 

medikal na atensyon sakaling mangyari ang mga ito. Dapat iwasan ng mga bata ang matinding 

ehersisyo sa loob ng isang linggo pagkatapos ng pagbabakuna sa Comirnaty. 

 
Para sa sanggol na may edad na 6 na buwan hanggang wala pang 5 taong gulang na nakatanggap 

ng dosis ng 3 mcg Comirnaty na bakuna at magiging 5 taong gulang sa oras ng kanilang ikalawa o 

ikatlong dosis (ngunit hindi pa umabot sa 6 na taong gulang), maaari silang magpatuloy sa 

makatanggap ng parehong dosis (i.e. 3 mcg) para sa kanilang pangalawa o pangatlong dosis. Kung 

pipiliin nilang tumanggap ng isang dosis ng 10 mcg Comirnaty na bakuna pagkatapos maabot ang 

5 taong gulang bilang pangalawa o pangatlong dosis, walang karagdagang dosis ang 

kinakailangan. 

 
#  Maaaring ayusin ng Magulang / Tagapag-alaga ang mga bata at kabataan na may 

personal na pangangailangan na isulong ang pangalawang dosis hanggang pagkatapos 

ng 21 araw mula sa kanilang unang dosis sa ilalim ng may kaalamang pahintulot 

pagkatapos isaalang-alang ang indibidwal na panganib at benepisyo. 

  Para sa mga batang immunocompromised, ang agwat sa pagitan ng unang dalawang dosis 

ay hindi bababa sa 21 araw, ang ikatlong dosis ay ibibigay 28 araw pagkatapos ng 

pangalawang dosis, at ang ikaapat na dosis ay ibibigay 90 araw pagkatapos ng ikatlong dosis. 

  Para sa mga batang may naunang impeksyon sa COVID-19 , mangyaring sumangguni sa 

"Factsheet sa Pagbabakuna sa COVID-19 Para sa Mga Taong May Naunang Impeksyon sa 

COVID-19 ". 

 



 

Mga posibleng side effect para sa 
Toddler formulation Comirnaty Vaccine 

Tulad ng lahat ng bakuna, ang Comirnaty ay maaaring magdulot ng mga side effect, bagama't hindi lahat 
ay nakakakuha nito. 

 

Napakakaraniwang epekto: 
maaaring makaapekto sa higit sa 1 sa 
10 tao 

• pagkamayamutin (6 na buwan 
hanggang <2 taon) 

• site ng iniksyon: sakit, pamamaga, 
pamumula 

• pagod 

• sakit ng ulo 

• antok (6 na buwan hanggang <2 taon) 

• pananakit ng kalamnan 

• panginginig 

• sakit sa kasu-kasuan 

• pagtatae 

• lagnat 

 
Mga karaniwang epekto: 
maaaring makaapekto sa hanggang 1 
sa 10 tao 

• pagduduwal 

• pagsusuka 

 
Mga hindi karaniwang epekto: 
maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 
100 tao 

• pinalaki ang mga lymph node 
(mas madalas na sinusunod 
pagkatapos ng booster dose) 

• masama ang pakiramdam 

• sakit sa braso 

• insomnia 

• pangangati ng lugar ng iniksyon 

• mga reaksiyong alerdyi tulad ng pantal o 
pangangati (‘karaniwan’ sa loob ng 6 na 
buwan hanggang <2 taon) 

• pakiramdam nanghihina o kawalan ng 
lakas/inaantok 

• nabawasan ang gana ('very common' 
para sa 6 na buwan hanggang < 2 taon) 

• labis na pagpapawis 

• mga pawis sa gabi 

Mga bihirang epekto: 
maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 
1,000 tao 

• pansamantalang isang panig na paglaylay ng 
mukha 

• mga reaksiyong alerdyi tulad ng 
mga pantal o pamamaga ng 
mukha 

 
Napakabihirang epekto: 
maaaring makaapekto sa hanggang 1 sa 
10,000 katao 

• pamamaga ng kalamnan ng puso 
(myocarditis) o pamamaga ng lining sa 
labas ng puso (pericarditis) na maaaring 
magresulta sa paghinga, palpitations o 
pananakit ng dibdib 

 
Hindi kilala 
(hindi matantya mula sa magagamit na data) 

• malubhang reaksiyong alerhiya 

• malawak na pamamaga ng nabakunahan na 
paa 

• pamamaga ng mukha 
(maaaring mangyari ang pamamaga ng 
mukha sa mga pasyenteng nagkaroon ng 
facial dermatological fillers) 

• isang reaksyon sa balat na nagdudulot 
ng mga pulang batik o tagpi sa balat, 
na maaaring mukhang target o "bulls-
eye" na may madilim na pulang sentro 
na napapalibutan ng mas mapupulang 
pulang singsing 
(erythema multiforme) 

• hindi pangkaraniwang pakiramdam sa balat, 
tulad ng tingling o isang 
pakiramdam ng pag-crawl 
(paraesthesia) 

• nabawasan ang pakiramdam o 
sensitivity, lalo na sa balat 
(hypoaesthesia) 

 
 
 
 



 
Mga sangkap ng 

 Toddler formulation Comirnaty Vaccine 

Mangyaring huwag tumanggap ng pagbabakuna, kung ikaw ay alerdyi sa nakaraang dosis 

ng Comirnaty, o sa aktibong sangkap o alinman sa iba pang sangkap ng gamot na ito 

kabilang ang: 

(( 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 / trometamol / trometamol hydrochloride / sucrose / tubig para sa mga iniksyon 
 

Petsa ng bersyon: 23 Nobyembre 2022 
 

Sa kaso ng mga pagkakaiba sa pagitan ng isinalin na bersyon at Ingles na bersyon, Ingles na bersyon 
ang mananaig. Ang sentro sa Kwun Tong, na pinamamahalaan ng Hong Kong Christian Service, ay 
nagbibigay ng sentralisadong serbisyo sa interpretasyon ng telepono upang tulungan ang mga 
etnikong minorya sa kanilang paggamit ng mga pampublikong serbisyo. Mangyaring sumangguni sa: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  

The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised 
telephone interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer 
to: 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
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