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Bakuna sa COVID-19
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Ano ang COVID-19 ng Coronavirus?
Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng isang bagong korona bayrus, na kilala bilang
SARS-CoV-2. Ito ay nakakahawa o naisasalin salin at ang epekto ng impeksyon ay di-ganap magkakapareho.
Maaaring magmula sa banayad hanggang sa matinding mga sintomas.
Ang mga matatanda, at ang mga taong mayroon ng dating problemang medikal tulad ng mga sakit sa puso,
dayabetes, malalang sakit sa baga, sakit sa bato, sakit sa atay at kanser ay mas may kalamangan na
magkakaroon ng malubhang Karamdaman kapag mahawaan.

Paano lumaganap ang COVID-19 bayrus?
Ang COVID-19 ay lalaganap kapag nalanghap ng isang tao ang talsik o patak ng laway mula sa isang taong
umuubo, bumabahing, o nagsasalita. Ang COVID-19 bayrus ay maaari ding makuha sa paghawak sa mga ibabaw
ng mga kagamitan o bagay na napatakan ng bayrus, at pagkatapos ay naihawak ang mga kamay sa bibig, ilong
o mata ng di na hugasan o na alkoholan.

Pang- kalahatang kahalagahan ng pagpapabakuna:
•

Ang Bakuna ay pumoprotekta sa mga bata at matatanda mula sa ilang
mga nakakahawang sakit na may malubhang komplikasyon, at gayun
din ito ang magdadala sa atin sa landas na magkaroon ng malusog na
lipunan na malaya sa mga nakakahawang sakit at epidemya.

•

nakamit ng mga Bakuna ang kanilang layunin sa pamamagitan ng
pagprotekta sa bawat tao at pamayanan.

•

Ang mga bakuna ay ang pinakamahusay at pinakamatagumpay na
interbensyong medikal.

•

Nakamit ng mga Bakuna ang pahiwatig ng pambansang programa ng
pag-iwas, pagtanggal at pag-alis ng mga sakit dahil maiiwasan ang
mga Ito sa pamamagitan ng bakuna, batay sa pandaigdigang
estratiheya at pinahusay na pagsasanay.

•

Pag-unlad ng sestimang kalusugan at kalidad ng buhay ng pamayanan.
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Ano ang bakunang ito?
Ang SARS-CoV-2 Na bakuna (Vero Cell) ay isang Hindi inaktibong produkto ng biotechnology na inilaan upang
magbigay ng proteksyon laban sa COVID-19. Ang bakuna ay ginamit sa UAE bilang bahagi ng pangatlong yugto
ng klinikal na pagsubok. At kalaunan ito ay, pinahintulutang gamitin sa agarang lunas. . Sa kasalukuyan, ang
bakunang ito ay opisyal na nakarehistro sa Ministry of Health and Prevention (MOHAP).

Sino sino dapat magpa-bakuna?
Ang bakuna ay maaaring ibigay sa lahat mula sa edad na labing walong (16) taong gulang. Gayunpaman,
inirerekumenda na bigyang priyoridad na mabakunahan ang mga taong nasa pinakamataas na antas ng peligro
na magkaroon ng impeksyon at nasa peligro na magkaroon ng malubhang komplikasyon, kapag nahawaan
kasama ang mga sumusunod::
•

Mga taong may edad na 50 taon pataas.

•

Ang mga taong may malalang kondisyon / o mahina ang pangangatawan at Madaling dapuan ng mga sakit
tulad ng:
- sakit sa puso.
- Diabetes.
- malalang sakit sa baga.
- sakit sa bato.
- sakit sa atay.
- Kanser.

•

taong nagkaroon na ng pagsalin ng bahagi ng katawan o organo.

•

Mga frontline na tao na nagtatrabaho sa publiko at pribadong sektor.

Ilang beses ang pagpapaturok ng bakuna?
Dalawang turok (3 - 4 na linggo agwat).

Sapilitan bang pinag- uutos ang pagpapabakuna?
Opsyonal lamang ang pagbabakuna.

Libre ba ang pagpapabakuna ng mga tao at grupong tinutumbok?
Oo, lahat ng mga serbisyong pangkalusugan na nauugnay sa pagbabakuna ay
libre.

Saan ba gaganapin ang serbisyong pagbabakuna?
Ang kaganapan ng serbisyo ng pagbabakuna ay
isinasagawa sa iba't ibang mga pampubliko at pribadong
pasilidad ng pangkalusugan pati na rin sa mga "Majalis" at
mga iba pang lugar ng may nagbabakuna sa buong Emirate
ng Abu Dhabi. para sa karagdagang impormasyon pagbisita:
www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination
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Kung sakaling di ako makapunta sa pngalawang pagturok ng bakuna pwede bang magtalaga
ng panibagong araw?
Mahalagang itala ang ikalawang pagpapaturok ng bakuna at bigyang halaga ang pagsunod sa nakatala, upang
matiyak ang kinakailangang antas ng pagiging matibay laban sa sakit at makamit ang pinakarurok na benepisyo
mula sa bakuna. Inirerekumenda na ang pangalawang pagpapaturok ng bakuna ay ganapin lamang sa parehong
lugar kung saan ikaw ay unang naturukan.

Posible bang ang pangalawang Bakunang ipapaturok ay magmula Sa ibang taga-gawa o
pagawaan?
Dalawang turok ng bakuna ang dapat kunin mula sa parehong taga-gawa upang matiyak ang kaligtasan at
pagiging epektibo ng bakuna.

Ligtas bang magpaturok ng higit sa isang uri ng bakuna ng COVID-19?
Hindi, hindi ligtas na magpaturok ng iba't ibang uri ng bakuna ng COVID-19.

Ligtas ba ang bakuna para sa mga matatanda at mga taong may malalang kondisyon?
Oo, ligtas ang bakuna para sa mga matatanda at mga taong may malalang
kondisyon. Inirekumendang ibigay ang bakuna sa grupong nabanggit dahil sa
panganib na madali silang magkaroon ng komplikasyon kapag nahawahan ng
COVID-19. Kapag may mga Kaso na di pwedeng magpabakuna. Susuriin ng
pangkat medikal ang rason o dahilan Kung Bakit di sila pwedeng mabakunahan.

Ligtas ba ang bakuna para sa mga taong may iniinum na gamot?
Ito ay susuriin muna ng pangkat Medikal. . Kailangan mo lamang ipaalam sa
kanila ang lahat ng klase ng gamot na iyong iniinum at mga bagay na nakapag
pasama sa iyong katawan. .

Sino sino ang hindi dapat magpa-bakuna?
•

Mga kalahok sa Pangatlong yugto ng klinikal na pagsubok.

•

Mga buntis at kababaihan na nagpaplano na mabuntis.

•

Mga buntis na kababaihan at kababaihan na nagpaplano na mabuntis (Sa
loob ng 3 buwan na pagkuha ng bakuna).

•

Mga babaeng nagpapasuso (ng mga sanggol na wala pang 6 na buwan
ang edad).

•

Ang mga taong may matinding reaksiyong sama ng katawan o alerdyi sa
anumang sangkap ng bakuna.
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Magbibigay ba ng proteksyon ang bakuna mula sa COVID-19 Bayrus?
Ang COVID-19 na bakuna ay nakakabawas ng tsansang magkaroon ka ng COVID-19 na bayrus at maibsan din
nito ang paglaganap ng impeksyon. Kapag maraming tao ang nabakunahan ng bayrus ng COVID-19 ay mas
lamang sa malamang na baba na ang pag kalat nito sa ating pamayanan.
Ang pagiging matibay laban sa COVID-19 bayrus ay hindi agarang mabubuo sa konting panahon o linggo
pagkatapos matanggap ang pangalawang pagturok ng bakuna.
May iilang mga taong maaaring mahantad sa bayrus ng COVID-19 bago makuha ang benepisyo mula sa bakuna.
May iilan din na maaari magkaroon pa ng COVID-19 bayrus sa kabila ng pagkakaroon ng bakuna at
pagkakaroon ng mahusay at matibay kalusugan Laban sa sakit, ngunit ang mga sintomas ay mas malamang na
hindi gaanong matindi.

Ano ang mga epekto ng bakuna?
Ang bakuna ay tulad ng anumang iba pang gamot at maaaring magdadala ng
masamang epekto sa pakiramdam. Ang Panganib ng matinding reaksyon ay
bihira lamang. . May iilang mga menor na masamang epekto na maaaring
maramdaman pagkatapos ng magpabakuna, kabilang ang:
•

Pananakit ng katawan, panlalambot, pamumula, paninigas at
pangangati sa lugar Kung saan nag pabakuna. .

•

Lagnat, sakit ng ulo, pagkapagod, pagduwal, pagsusuka,
pagtatae.

•

Ubo, allergy.

•

Sakit ng kalamnan at arthralgia

•

Pagkatamlay.

Sa pangkalahatan, ang banayad na mga sintomas ay
kusang nawawala ng di ginagamot. Kung ang mga
sintomas ay tila lumala, humingi ng payo mula sa isang
tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan upang
makuha ang kinakailangang paggamot.
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Ano ang mangyayari kung makaranas ako ng anumang mga epekto pagkatapos na
mabakunahan?
Maaari kang tumawag sa 024493333 (pagpipilian bilang 3) upang ipaalam ang mga epekto (sa Emirate ng Abu
Dhabi), o maaari kang pumunta sa pinakamalapit na pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan kung kinakailangan.

Ano ang gagawin ko pagkatapos mag-bakuna?
Pagkatapos ng unang pagturok ng bakuna, siguraduhing nakatala ng ikalawang pababalik para sa pangalawang
pagturok ng bakuna. Mahalagang maturukan ng dalawang beses upang makuha ang pinakamainam na epekto
ng bakuna.
Mahalaga rin na magpatuloy ang pagsunod sa lahat ng mga hakbang ng pag-iingat upang maiwasan ang
pagkalat ng COVID-19.

Maaari ko na bang ihinto ang pagtupad ng hakbang ng pag-iingat
pagkatapos Kong magpabakuna COVID-19?
Hindi, dapat kang magpatuloy sa pagsunod sa lahat ng mga hakbang ng pag-iingat
upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ang bakuna ba ay magbibigay ng kaligtasan sa sakit magpakailanman
o dapat itong ulitin taun-taon?
Hanggang ngayon ay walang sapat na impormasyon tungkol dito.

Maaari ba akong magpabakuna kung ako ay may sakit?
Kumunsulta sa iyong doktor

Maaari bang mabakunahan ang mga taong may
kasaysayan ng impeksyon sa COVID-19?
Oo, kung ang impeksyon ay banayad lamang o walang mga
sintomas, Sila ay babakunhan kaagad. Gayunpaman, kung
ang impeksyon ay katamtaman o matindi na
nangangailangan ng pagpapa-ospital, isasagawa muna
ang pagsusuri ng tibay ng katawan laban sa sakit.
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Maaari ba akong magbigay ng COVID-19 sa sinuman, pagkatapos na mabigyan ako ng bakuna?
Ang pagpabakuna ng COVID-19 ay isang mahalagang hakbang upang matulungan ang pagpapahinto ng
pandemya. Gayunpaman, ang kumbinasyon ng pagpabakuna at pagsunod sa lahat ng mga hakbang ng pag iingat
upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 ay mag-aalok ng pinakamahusay na proteksyon mula sa COVID-19
virus.

Nabakunahana na ako ng para sa
COVID-19?

trangkaso, kailangan ko pa bang magpabakuna ng

Hindi ka pinoprotektahan ng bakuna ng trangkaso laban sa COVID-19. Ang parehong mga bakuna ay mahalaga,
Pero dapat mo itong gawin ng magkahiwalay, mga dalawang linggo ang pagitan.

Ano tamang panahon at
bakuna?

pagitan ng pagpabakuna ng COVID-19 at ng iba pang klaseng

Ang pinakamababang agwat ng pagitan ng pagturok ng bakuna ng COVID-19 at ng iba pang bakunang ituturok
ay mula dalawa( 2) – hanggang apat (4) na linggo, Pero Ito ay naka depende pa rin sa uri ng bakuna.

Maaari bang mabakunahan ang mga kalahok sa Pangatlong yugto (phase 111) ng mga klinikal
na pagsubok?
Hindi na. Hindi na sila pwede. at ito makukumpirma sa pamamagitan ng app na "Al Hosn".
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Paano ako makakakuha ng karagdagang impormasyon?
Maaari kang makipag-ugnay sa mga sumusunod na call center:

Ministri ng
Kalusugan at
Pag-iwas

80011111

Serbisyo ng
Estijaba sa
Operation Center
- Kagawaran ng
Kalusugan - Abu
Dhabi

Awtoridad sa
Kalusugan ng
Dubai

Abu Dhabi
Public Health
Center

800342

8001717
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