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Bakuna sa COVID-19 – Pangangalaga pagkabakuna 

Salamat sa pagpapabakuna at paggawa ng iyong parte upang protektahan ang iyong sarili, mga 
mahal sa buhay at ang komunidad mula sa COVID-19. 

Pagkatapos agad ng iyong bakuna 

Kahit na ang mga allergic na reaksyon ay napakabihira, ang tauhan ng klinika ay hihilingin kang 
maghintay ng 15-30 minuto pagkabakuna upang siguraduhing wala kang allergic na reaksyon.  

Pakisabihan ang tauhan ng klinika kung masama ang pakiramdam mo o nakararanas ng 
alinman sa mga sumusunod na sintomas habang naghihintay ka:  

• problema sa paghinga
• pamamaga ng iyong mukha o bibig
• pamamantal ng balat

Pagkaalis mo  

Ang mga side effect ay maaaring lumabas sa loob ng isa o dalawang araw pagkatanggap ng bakuna. 

Anong maaari mong mapansin Anong maaari mong gawin 

• pananakit, pamumula o pamamaga ng
iyong braso

• maglagay ng malamig at basang tela sa
iyong braso

• inumin ang iyong karaniwang gamot sa
pananakit ng katawan

• sakit sa ulo
• pagkapagod
• masasakit na kalamnan o kasu-kasuhan
• masasakit o namamagang gland sa ilalim

ng iyong braso
• lagnat o mga panginginig
• pagkahilo at pagsusuka
• pagtatae

• inumin ang iyong karaniwang gamot sa
pananakit ng katawan

• uminom ng maraming tubig
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Tawagan ang Telehealth Ontario sa 1-866-797-0000/TTY: 1-866-797-0007 o ang iyong 
pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga kung: 

• ang pamumula, pananakit o pamamaga ng bahagi ng katawan kung saan ka binakunahan ay 
lumala pagkatapos ng 24 oras  

• ang mga side effect ay di bumubuti pagkatapos ng ilang araw  

Tawagan ang 9-1-1 kung mayroon kang: 

• mga pantal 
• pamamaga ng iyong mukha o bibig  
• mga problema sa paghinga 
• maputlang kulay at pagkaantok 

 

• mataas na lagnat (higit sa 
40°C/104°F) 

• mga kombulsyon o seizure 
• iba pang mga seryosong sintomas  

 
 
Kailan ko makukuha ang aking ikalawang dosis?  
Upang i-book ang appointment ng iyong ikalawang dosis, gamitin ang kodigong QR na ito, bisitahin ang 
www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook o tumawag sa 519-514-1499.  
Mangyaring pumili ng petsa 28 araw man lang pagkatapos ng iyong unang dosis.  
 
Paano ako makatutulong pagkabakuna sa akin? 

• Ibahagi ang iyong kuwento. 
• Sabihin sa iba kung bakit ka nagpapabakuna at hikayatin silang gawin din ito.  
• Magkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa bakuna sa COVID-19 sa iyong pamilya, mga 

kaibigan at katrabaho. 
• Patuloy na sundin ang mga hakbang sa kalusugan ng publiko. 

Ngayong may bakuna na ako, kailangan ko pa rin bang magsuot ng mask? 

Oo, ang pagbuo ng immunity (kaligtasan sa sakit) ay kailangan ng panahon. Kailangan mo ng 
dalawang dosis ng bakuna na may pagitan ang pagbibigay. Kailangan ng 7 hanggang 14 araw 
pagkatanggap ng iyong ikalawang dosis upang makamit ang kumpletong proteksyon. Kailangan 
mong patuloy na magsuot ng mask pagkabakuna sa iyo. Ang pagpapabakuna ay nagdadagdag ng 
isang pang patong ng proteksyon.  

 

 

http://www.regionofwaterloo.ca/VaccineBook
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Pagkabakuna sa akin, maaari ko bang bisitahin ang aking mga kaibigan at pamilya?  

Wala kaming sapat na datos. Hindi malinaw kung ang bakuna ay pinipigilan ang impeksyong walang 
sintomas o binabawasan ang pagpapasa. Kahit pagkabakuna sa iyo, maaari mo pa ring makuha, 
madala, at mapasa ang COVID-19 sa iba.  

Mahalagang ipagpatuloy mo ang mga hakbang sa pampublikong kalusugan pagkatapos mong 
kumpletong mabakunahan:  

• Magsuot ng mask na tinatakpan ang iyong ilong at bibig.  
• Umiwas sa mga pagtitipon sa mga taong nakatira sa labas ng iyong tahanan.  
• Limitahan ang iyong mga biyahe sa labas ng iyong tahanan (mga pamilihan, medikal na 

appointment at trabaho).  
• Sanayin ang pisikal na pagdidistansya, umiwas nang 2 metro ang layo mula sa mga taong 

hindi mo kasamang tumira. 
• Madalas na hugasan ang iyong mga kamay gamit ang mainit na tubig at sabon o sanitizer sa 

kamay na may alkohol.  
• Umiwas sa mga panloob na espasyo at matataong lugar. 
• Manatili sa tahanan kapag ikaw ay may sakit at ihiwalay ang sarili sa iba. 

Tandaang sabihin sa iyong pampailyang doktor o nars na nakatanggap ka na ng 
bakuna sa COVID-19 sa iyong susunod na appointment. 

Tumulong na mapabuti ang pagbabakuna sa COVID-19 sa Ontario 

Gamitin ang kodigong QR na ito o ang www.bit.ly/SDOHsurvey at kumpletuhin ngayon ang survey ng 
Ministeryo ng Kalusugan.  

 

http://www.bit.ly/SDOHsurvey
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