COVID-19 Vaccine
Kampanya sa Bakuna ng COVID-19 ng Prince Edward Island
Kunin ang Katotohanan
Nagpapatuloy ang COVID-19 Immunization program ng Prince Edward Island.
Sa mga susunod na buwan, lahat ng naninirahan sa Prince Edward Island na nais na mabakunahan laban sa COVID19 ay magkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng bakuna.

Ano ang COVID-19
Ang COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng isang bagong coronavirus, at pangunahin na ipinapasa
mula sa isang nahawahan sa iba kapag ang ubo ay umuubo, humirit, kumakanta, makipag-usap o humihinga.
Mahalagang tandaan na ang mga nahawaang tao ay maaaring kumalat ang virus kahit na wala silang mga
sintomas.

Paano Gumagana ang Bakuna:
Ang mga bakunang COVID-19 ay tumutulong upang protektahan ang mga tao laban sa COVID-19 virus sa
pamamagitan ng pagdudulot sa ating katawan na gumawa ng proteksyon, tulad ng mga antibodies, kaya handa ang
ating katawan na labanan ang virus.

Mabilis na Katotohanan ng Bakuna ng COVID-19:
●

Ang lahat ng bakuna sa COVID-19 ay naaprubahan ng Health Canada kasunod ng masusing pagsusuri sa
siyensiya.

●

Ang lahat ng naaprubahang bakuna sa COVID-19 ay ligtas at mabisa upang maiwasan ang mga tao na
magkasakit o mas masahol pa, namamatay.

●

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay hindi nagbabago ng iyong DNA.

●

Hindi ka maaaring makakuha ng impeksyon sa COVID-19 mula sa mga bakuna.

●

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay hindi dahilan ng pagkabaog.

●

Ang mga bakuna sa COVID-19 ay libre.

Matapos Makakuha ng Bakuna sa COVID-19
Ang mga karaniwang epekto mula sa bakuna ay banayad at pareho sa iyong mararanasan pagkatapos
makatanggap ng iba pang mga bakuna (tulad ng bakuna sa trangkaso):
●

Sakit, pamumula o pamamaga sa lugar ng iniksyon

●

Pagod

●

Sakit ng ulo

●

Sakit ng kalamnan

●

Sakit sa kasu-kasuan

●

Panginginig

●

Lagnat

●

Pagduduwal

Ang mga ganitong uri ng epekto ay hindi seryoso sa iyong kalusugan. Inaasahan din sila dahil sila ay isang pahiwatig
na ang bakuna ay gumagana upang makagawa ng proteksyon. Ang mga sintomas ay mawawala sa kanilang sarili sa
loob ng ilang araw.

Kapag Oras na ng iyong bakuna
Ang programa ng bakuna ay inilunsad sa mga yugto. Upang malaman kung magagawa mo ang iyong appointment
upang makuha ang bakuna, bisitahin ang: www.princeedwardisland.ca/VaccineRollout

Karagdagang Impormasyon Tungkol sa Mga Bakuna sa COVID-19:
Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga bakunang COVID-19 na ibinibigay sa Prince Edward Island ay
makukuha sa online sa: www.princeedwardisland.ca/COVIDVaccine.
More Information About COVID-19 Vaccines:
More information about the COVID-19 vaccines being administered on Prince Edward Island is available online at:

PrinceEdwardIsland.ca/COVIDVaccine

