
Impormasyon tungkol sa  
Bakuna para sa COVID-19 
Moderna COVID-19 Vaccine 

(mRNA-1273 SARS-CoV-2 vaccine)

Mangyaring basahin mabuti ang impormasyong ito at siguraduhin na lahat ng iyong 
mga katanungan ay nasagot ng isang health-care provider bago magpabakuna. 

Ang Moderna vaccine ay pinahintulutan upang gamitin ng Health Canada sa ilalim ng isang Interim Order o 
Pansamantalang Kautusan noong Disyembre 23, 2020. Pinapahintulutan ng Interim Order ang mas mabilis na 
awtorisasyon ng bakuna upang tumugon sa isang pampublikong emerhensya sa kalusugan, habang sinusunod 
ang lahat ng mga kinakailangan upang matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga Canadian.

Ano ang COVID-19?
• Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit 

na sanhi ng isang bagong coronavirus (SARS-
CoV-2). Ang COVID-19 ay unang natuklasan 
noong Disyembre 2019 at mula noon ay kumalat 
ito sa buong mundo, na naging sanhi ng isang 
pandaigdigang pandemya. Ang virus na sanhi 
ng COVID-19 ay pangunahing naihahawa mula 
sa isang taong nahawahan patungo sa iba kapag 
ang taong ito ay umubo, bumahing, kumakanta, 
nakipag-usap o humihinga. Mahalagang tandaan 
na ang mga taong nahawahan nito ay maaaring 
ikalat ang impeksyon kahit na sila ay walang 
sintomas.

• Ang mga sintomas ng COVID-19 ay maaaring 
may kasamang ubo, kapos sa paghinga, lagnat, 
panginginig, pagkapagod at pagkawala ng pang-
amoy o panlasa. Ang ilang mga tao na nahawahan 
ng virus ay wala man lang sintomas, habang ang iba 
ay may mga sintomas na mula bahagya hanggang 
sa malubha. 

• Sa mga taong na-diagnose na may COVID-19 sa 
Canada, halos 1 sa 13 tao ang nangangailangan na 
dalhin sa ospital, at halos 3 sa bawat 100 tao ang 
namamatay. Pati mga tao na may bahagyang mga 
sintomas ay maaaring sumama ang pakiramdam sa 
loob ng mahabang panahon pagkatapos mahawa 
sa COVID-19.

Paano tayo pinoprotektahan ng Moderna 
vaccine laban sa COVID-19?
• Ang bakuna ay sanhi upang lumikha ang ating 

katawan ng proteksyon (tulad ng antibodies) 
upang makatulong na hindi tayo magkasakit kung 
malantad tayo sa COVID-19 virus. Gumagamit 

ang bakuna ng bagong pamamaraan na tinatawag 
na messenger RNA (mRNA) upang tulungan ang 
ating katawan na protektahan ang sarili mula sa 
virus.

• Sa isang malawakang pag-aaral kung saan ang 
mga tao ay binigyan ng 2 dosis ng bakuna, ipinakita 
ang bakuna na nagkaroon ng napakahusay na 
epekto upang ang mga tao ay makaiwas na 
magkasakit ng COVID-19. Ang grupo ng mga 
tao na nabakunahan ay mas maliit ang posibilidad 
(94.1% malamang na hindi) na magkasakit ng 
COVID-19 ilang linggo matapos matanggap ang 
pangalawang pagbabakuna kumpara sa grupo na 
hindi nakatanggap ng bakuna.

Sino ang maaari at hindi maaaring 
magpabakuna para sa COVID-19 ngayon?
• Kung mayroon kang anumang mga sintomas 

na maaaring sanhi ng COVID-19, hindi ka dapat 
lumabas upang magpabakuna dahil maaari mong 
ikalat ang impeksyon sa iba. Kausapin ang iyong 
health-care provider, o tawagan ang 811 tungkol 
sa iyong mga sintomas at upang magpa-test para 
sa COVID-19. Ang iyong health-care provider 
ay papayuhan ka kung at kailan ka maaaring 
magpabakuna.

Tingnan ang talahanayan sa susunod na 2 pahina 
para sa impormasyon tungkol sa kung sino ang maaari 
at hindi dapat magpabakuna ng Moderna COVID-19 
vaccine.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/interim-order-import-sale-advertising-drugs.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html#a7
https://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiological-summary-covid-19-cases.html#a7
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html


Ika-1  
Hanay
MAAARING 
BAKUNAHAN  
ng COVID-19 Vaccine
Ang mga tao sa Ika-1  
Hanay ay maaaring 
bakunahan ng COVID-19 
vaccine, maliban kung 
sila ay nasa Ika-2 o Ika-3 
Hanay din

Ika-2  
Hanay
KARANIWAN AY
HINDI DAPAT 
BAKUNAHAN 
ng COVID-19 Vaccine
Ang bakuna ay hindi pa sapat 
na napag-aaralan sa mga taong 
ito. Maaaring ialok sa mga tao sa 
Ika-2 Hanay ang bakuna kung 
ang mga benepisyo ay mas higit 
kaysa sa mga panganib. Yung 
nasa mataas ang panganib 
na malantad sa COVID-19 
impeksyon at/o na maaaring 
magkaroon ng malubhang sakit 
ay dapat talakayin ang mga 
panganib na ito sa kanilang 
health-care provider upang 
gumawa ng isang desisyon 
tungkol sa pagbabakuna.

Ika-3  
Hanay
HINDI DAPAT 
BAKUNAHAN 
ng COVID-19 Vaccine
Hindi dapat bakunahan 
ang mga tao na nasa  
Ika-3 Hanay

Edad 18 taong gulang at mas 
matanda.

17 taong gulang at mas 
bata.

Masama ang 
pakiramdam at 
mayroong mga sintomas 
na maaaring COVID-19

Hindi ka dapat 
magpabakuna kung 
mayroon kang anumang 
mga sintomas na 
maaaring dahil sa 
COVID-19 upang hindi 
mo ikalat ang impeksyon 
sa iba.

Mayroon o nagkaroon ng 
Impeksyon ng COVID-19 

Maaari kang bakunahan 
kung hindi ka na infectious 
o nakakahawa at mabuti na 
ang pakiramdam mula sa 
sakit na COVID-19. 

Hindi ka dapat bakunahan 
habang infectious ka o 
kung hindi pa rin mabuti 
ang pakiramdam mo 
mula sa impeksyon ng 
COVID-19 kamakailan 
lamang, upang hindi mo 
ikalat ang impeksyon sa iba.

Pagbubuntis Sa kasalukuyan ay buntis o 
nagpaplano ng pagbubuntis 
bago bakunahan ng 
dalawang dosis ng 
COVID-19 vaccine.

Pagpapasuso Kasalukuyang nagpapasuso.

Alerdyik sa polyethylene 
glycol (PEG)* 
Kausapin ang iyong health-
care provider kung alerdyik 
ka sa polyethylene glycol o 
nagkaroon ng allergic reaction 
mula sa isang hindi alam na 
dahilan. Tingnan sa ibaba para 
sa karagdagang mga detalye.

Kung sinabi sa iyo na ikaw 
ay alerdyik sa polyethylene 
glycol (PEG)* o nagkaroon 
ng allergic reaction mula 
sa isang hindi alam na 
dahilan, ikaw ay hindi 
dapat na bakunahan 
hanggang sa matukoy ng 
isang allergist o iba pang 
health-care provider na ito 
ay ligtas. 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html


Ika-1  
Hanay
MAAARING 
BAKUNAHAN  
ng COVID-19 Vaccine
Ang mga tao sa Ika-1  
Hanay ay maaaring 
bakunahan ng COVID-19 
vaccine, maliban kung 
sila ay nasa Ika-2 o Ika-3 
Hanay din

Ika-2  
Hanay
KARANIWAN AY
HINDI DAPAT 
BAKUNAHAN 
ng COVID-19 Vaccine
Ang bakuna ay hindi pa sapat 
na napag-aaralan sa mga taong 
ito. Maaaring ialok sa mga tao sa 
Ika-2 Hanay ang bakuna kung 
ang mga benepisyo ay mas higit 
kaysa sa mga panganib. Yung 
nasa mataas ang panganib 
na malantad sa COVID-19 
impeksyon at/o na maaaring 
magkaroon ng malubhang sakit 
ay dapat talakayin ang mga 
panganib na ito sa kanilang 
health-care provider upang 
gumawa ng isang desisyon 
tungkol sa pagbabakuna.

Ika-3  
Hanay
HINDI DAPAT 
BAKUNAHAN 
ng COVID-19 Vaccine
Hindi dapat bakunahan 
ang mga tao na nasa  
Ika-3 Hanay

Nagkaroon ka ng 
malubhang reaksyon 
sa isang naunang dosis 
ng COVID-19 vaccine, 
kabilang ang allergic 
reaction

Kung nagkaroon ka 
ng isang malubha o 
allergic reaction sa 
isang nakaraang dosis 
ng COVID-19 vaccine, 
ikaw ay hindi dapat na 
bakunahan hanggang sa 
matukoy ng isang allergist 
o iba pang health-care 
provider na ito ay ligtas.

Mga kondisyong medikal 
Kausapin ang iyong health-
care provider kung ikaw ay 
hindi sigurado tungkol sa 
iyong medikal na kondisyon

May mga problema sa 
iyong immune system 
mula sa sakit o paggamot / 
treatment. 
Mga autoimmune condition.

Nabakunahan ka ng 
ibang uring bakuna sa 
nakaraang 14 araw (na 
hindi isang COVID-19 
vaccine)

Kung nabakunahan ka ng 
ibang uring bakuna (na 
hindi isang COVID-19 
vaccine) sa nakaraang  
14 araw, pinakamabuting 
maghintay muna ng  
2 linggo mula sa iyong 
huling pagbakuna 
bago magpabakuna ng 
COVID-19 vaccine.

* Ang Polyethylene glycol (PEG) ay maaaring bihirang maging sanhi ng mga allergic reaction at matatagpuan 
sa mga produkto tulad ng mga gamot, mga produkto sa paghahanda para sa colonoscopy (bowel preparation 
products), laxatives, cough syrups, cosmetics, skin cream, mga produktong medikal na ginagamit sa balat at sa 
panahon ng operasyon, toothpaste, mga contact lens at contact lens solution. Ang PEG ay matatagpuan din sa mga 
pagkain o inumin, ngunit hindi kilalang sanhi ng mga allergic reaction mula sa mga pagkain o inumin.

Bilang karagdagan sa impormasyon sa Talahanayan 1, sabihin sa health-care provider kung: 
• Ikaw ay nahimatay o naramdaman na nahihimatay matapos ng mga nakaraang pagbabakuna o pagtanggap 

ng mga medical procedure. iyong health-care provider na bakunahan ka nang nakahiga upang maiwasan ang 
mahimatay 

• Mayroon kang isang karamdaman sa pagdurugo (bleeding disorder) o umiinom ng gamot na maaaring 
makaapekto sa pamumuo ng dugo. impormasyong ito sa health-care provider upang maiwasan ang pagdurugo 
o pasa mula sa karayom.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/people-high-risk-for-severe-illness-covid-19.html


Paano ibinibigay ang bakuna?
Ang bakuna ay ibinibigay sa pamamagitan ng iniksyon 
sa itaas ng braso. Kakailanganin mo ang dalawang 
dosis, na ibinibigay nang 28 araw ang pagitan.

Ano ang mga panganib ng bakuna?
Sa isang malawakang pag-aaral, dalawang buwan na 
sinubaybayan ang kalahati ng mga taong binakunahan 
ng Moderna vaccine at magpahanggang ngayon ay 
wala pang malubhang epekto na natutuklasan. Sa mga 
pag-aaral, ang mga taong nabakunahan ay patuloy na 
sinusubaybayan para sa anumang pangmatagalang 
mga side effect (o pangalawang epekto). 
Ang mga side effect ay maaaring mangyari sa loob 
ng isa o dalawang araw pagkatapos na bakunahan. 
Bagama’t ang mga side effect na ito ay hindi seryoso 
sa iyong kalusugan, maaaring masama ang iyong 
pakiramdam sa loob ng isa hanggang tatlong araw; 
ngunit lilipas ito sa kanyang sarili. Ang ganitong uri ng 
mga side effect ay inaasahan at maaaring ipahiwatig na 
umiepekto ang bakuna upang lumikha ng proteksyon. 
Sa pag-aaral na ito, nakitang kabilang sa mga side 
effect ang isa o higit pa sa mga sumusunod:
• pananakit, pamumula o pamamaga kung saan 

tinurukan ng karayom
• pagkapagod
• sakit ng ulo
• pananakit ng kalamnan
• pananakit ng kasu-kasuan
• pagduduwal / pagsusuka
• panginginig / giniginaw
• lagnat
• pamamaga ng mga lymph node (namamagang 

mga glandula) sa kili-kili 
Ang mga allergic reaction ay maaaring bihirang 
mangyari pagkatapos na bakunahan. Ang mga 
sintomas ng allergic reaction ay kasama ang 
pamamantal (mga butlig sa balat na madalas na 
makati), pamamaga ng iyong mukha, dila o lalamunan, 
o nahihirapang humihinga. Nakahanda ang mga staff 
ng clinic na lunasan ang isang allergic reaction kung 
ito ay mangyayari. Humingi kaagad ng medikal na 
pangangalaga kung nagkakaroon ka ng alinman sa 
mga sintomas na ito.
Mahalagang tandaan na hindi ka makakakuha ng 
impeksyon ng COVID-19 mula sa bakuna.

Ano ang mga inihandang hakbang 
upang ligtas na magbigay ng mga 
pagbabakuna sa panahon ng COVID-19?
Nag-iingat ang mga health-care provider upang 
mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 kapag nag-aalok 
ng pagbabakuna. Ilan sa mga halimbawa ng hakbang 
sa kaligtasan ay ang mga sumusunod:
• Tatanungin ka tungkol sa anumang mga sintomas 

ng COVID-19 pagdating mo sa clinic. Ang mga 
taong may sintomas ng COVID-19 ay hindi dapat 
pumunta sa clinic. 

• Hihilingin sa iyo na magsuot ng mask habang nasa 
clinic, pati ang paglilinis ng iyong mga kamay, at 
manatili ng hindi bababa sa 2 metro (6 feet) ang 
distansya mula sa ibang tao (maliban sa mga 
kasama mo sa bahay). 

• Ang staff ay magsusuot din ng personal protective 
equipment at maglilinis ng kanilang mga kamay 
bago at pagkatapos ng bawat kliyente. 

• Ang iba pang hakbang ay maaari ring ipatupad sa 
mga clinic. Siguraduhing basahin at sundin ang 
anumang mga abiso o ibinigay na mga tagubilin.

Ano ang mga dapat kong gawin bago 
pumunta sa clinic?
• Magsuot ng damit na maikli ang manggas (short-

sleeves) o pang-itaas na madaling itupi ang 
manggas.

• Upang maiwasan ang pakiramdam na parang 
mahihimatay habang binabakunahan, kumain 
muna bago pumunta sa clinic.

• Dalhin ang iyong mask.
• Magdala ng anumang ID na kinakailangan ng clinic, 

tulad ng iyong health card.
• Dalhin ang iyong rekord ng pagbabakuna at / 

o i-download ang CANImmunize app upang 
panatilihing nasusubaybayan ito at iba pang mga 
bakuna.

• Bibigyan ka ng isang papel na COVID-19 
Immunization Record, rekord mo sa pagbabakuna. 

Ano ang dapat kong gawin pagkatapos 
na bakunahan?
Hihilingin sa iyo na maghintay ka ng hindi bababa sa 
15 minuto pagkatapos na bakunahan upang matiyak na 
mabuti ang iyong pakiramadam. Maaaring irekumenda 
na maghintay ng 30 minuto kung may pag-aalala 
tungkol sa isang posibleng alerdyi sa bakuna. Maaaring 
hilingin sa iyo ng health-care provider na manatili sa 
clinic, o kung may kasama kang isang adult at mayroon 
isang maginhawa at tuyong lugar na mapaghihintayan 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/symptoms.html
https://www.canimmunize.ca/en/home


(tulad ng iyong sasakyan), maaaring hilingin sa iyo na 
maghintay sa labas ng clinic. Sabihin kaagad sa isang 
health-care provider kung sa tingin mo ay sumasama 
ang pakiramdam mo habang naghihintay. Hindi ka 
dapat umalis ng clinic (o parking lot ng clinic) nang 
hindi bababa sa 15 hanggang 30 minuto pagkatapos 
ng pagbabakuna, batay sa rekomendasyon ng health-
care provider. 
Kapag umalis ka na sa clinic, tumawag kaagad sa 9-1-1  
kung nagkakaroon ka ng anumang mga malubhang 
sintomas o sintomas ng isang allergic reaction tulad 
ng: pamamantal (mga butlig sa balat na madalas na 
makati); pamamaga ng iyong mukha, dila o lalamunan; 
o nahihirapang huminga. Sabihin sa iyong health-care 
provider ang tungkol sa alinmang mga side effect 
pagkatapos na bakunahan.
Patuloy na subaybayan o follow Yukon’s “Safe 
6 +1” recommendations upang maiwasan ang 
pagkalat ng COVID-19, na maaaring kabilang ang 
pagsusuot ng mask, panatilihing dalawang metro 
ang distansya mula sa ibang tao at limitahan at 
iwasan ang makipag-ugnayan sa ibang tao sa 
labas ng iyong tahanan.
Huwag munang tumanggap ng iba pang uri ng bakuna 
(maliban sa pangalawang dosis ng iyong COVID-19 
vaccine) hanggang sa nabakunahan ka ng parehong 
dosis ng COVID-19 vaccine at ng hindi bababa sa 28 
araw ang lumipas pagkatapos ng pangalawang dosis 
(maliban kung sa tingin ng health-care provider ay 
kailangan ito sa iyong pangangalaga).
Kung nagpaplano ka ng pagbubuntis, i-delay ito ng 
hindi bababa sa 28 araw ang lumipas pagkatapos ng 
pangalawang dosis ng bakuna sa COVID-19.
Itabi ang iyong COVID-19 immunization record sa 
isang ligtas na lugar.

Kailan ako dapat bumalik para sa aking 
pangalawang dosis ng bakuna?
Mangyaring bumalik para sa iyong pangalawang 
dosis ng Moderna vaccine sa loob ng 28 araw. Para 
sa ikalawang dosis, mayroong palugit na 25 araw 
hanggang 35 araw (kung hindi ka makabalik sa ika- 28 
araw). Lubos na mahalaga ito upang matiyak na ang 
bakuna ay pinakabisa. Maaari mong hilingin na mag-
book ng isang appointment upang matanggap ang 
pangalawang dosis.
Dalhin ang iyong COVID-19 Immunization Record 
pagpunta mo para sa iyong pangalawang dosis ng 
bakuna. Ito ay ibibigay sa iyo pagkatapos na bakunahan 
ka ng unang dosis. Ito ang iyong personal na rekord sa 
pagbabakuna para sa COVID.
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