Alamin ang Mga Katotohanan
tungkol sa Bakuna sa COVID-19
Ang paglaban sa pandemya ay mahirap, ngunit tayo ay
mayroon na ngayong bakuna upang protektahan tayo.

Ang bakuna ay ligtas
Sumasang-ayon ang mga doktor at mananaliksik na ligtas at mabisa ang bakuna. Ang U.S. Food and Drug
Administration (FDA) ay nagpapahintulot sa mga bakuna para sa emerhensiyang paggamit at walang nahanap na
seryosong mga alalahanin sa kaligtasan nito. Kinumpirma ng mga independiyenteng eksperto na natutugunan nito ang
mataas na mga pamantayan sa kaligtasan at pagiging epektibo.

Libre ang bakuna para sa lahat
Ang lahat ng mga tao, anuman ang segurong pangkalusugan, katayuan sa imigrasyon, dokumentasyon, o paninirahan,
ay makakakuha ng bakuna nang walang gastos kapag karapat-dapat at kapag kaya ng panustos ng bakuna.

Unang ibibigay ang bakuna sa mga taong may
pinakamataas na peligro
Alinsunod sa mga alituntunin ng Estado, ang mga indibidwal na may pinakamataas na peligro na mahawahan at
magkalat ng COVID-19 ang unang tatanggap ng mga bakuna. Sa huling bahagi ng taong ito, kapag mayroon kaming
sapat na dosis, ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na mabakunahan. Mas maraming bakuna ang ginagawa
araw-araw.

Ang bakuna ay maaaring maging sanhi ng
pansamantalang mga side effect
Tulad ng ibang mga nakagawiang bakuna, maaari kang magkaroon ng sugat sa braso, lagnat, pananakit ng ulo, o
pagkapagod matapos mabakunahan. Ito ang mga palatandaan na gumagana ang bakuna. Matapos mong makuha ang
bakuna, patuloy na magsuot ng iyong maskara at manatili sa anim na talampakan na distansiya upang mapanatiling ligtas
ang mga hindi pa nabakunahan.

Ang bakuna ay ang ating pinakamagandang pagkakataon
upang magtagumpay laban sa pandemya
Sa pamamagitan ng pagpapabakuna, matutulungan mo ang ating mga anak na bumalik sa pag-aaral nang personal,
mapanatiling ligtas ang ating mga nakatatanda, payagan ang mga negosyo na magbukas muli, at maibalik ang lahat ng
aspeto ng pamayanan at buhay ng pamilya sa normal kung saan maaari tayong magtipon at magkaroon muli ng mga

pagdiriwang.

Tandaan, ang iyong mga aksyon ay patuloy na nagliligtas ng buhay. Magsuot ng maskara, panatilihin ang iyong distansya,
mag-quarantine sa sarili kung mayroon kang mga sintomas, magpasuri, at kapag karapat-dapat ka, magpabakuna.

Alamin kung kailan ka karapat-dapat na mabakunahan: bisitahin ang www.smchealth.org/covidvaccine.
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