
Para sa mga hindi pa kumpleto nang unang bakuna (2 shots)

Mangyaring kumpletohin ang mga pangunahing bakuna kasama ng conventional 

vaccine*2 Pagkalipas ng 5 buwan matapos ang bakuna maaari ka nang tumanggap ng bivalent COVID-19 

vaccine booster laban sa omicron variant.

*2) 2 dosis nang monovalent COVID-19 vaccine

◼ Bakunang nagbibigay nang malawak na proteksyon laban sa COVID-19 at mas 

mabuting pananggalang laban sa COVID-19 sanhi ng omicron variant (ang bivalent 

COVID-19 booster ) ang may edad na 12 anyos pataas at tapos na ang una o 

pangalawang (2 shots) ay idudulot bilang isang booster dosis lamang.

◼ Ang mga may edad na 12 anyos pataas at tapos na ang unang bakuna (2 shots) at 

ang mga tapos na ng kanilang pangatlong bakuna pagkaraan ng mahigit sa 3 

buwan* ay maaari nang magpabakuna ng booster. :

* Pinaigsi mula 5 buwan sa 3 buwan

Halimbawa: Ang mga natanggap na nang conventional vaccine noong Septiyembre 15 ay 

maaari ng tumanggap ng " bivalent COVID-19 vaccine booster" mula Disyembre 15.

◼ Anumang uri ng bakunang ginamit sa mga unang pagpapabakuna, posibleng

tumanggap ng “bivalent COVID-19 vaccine booster”.

Mga angkop na pangangailangan sa bakunang bivalent COVID-19

Mga panimulang petsa sa mga pagpapabakuna at paraan ng pagpapareserba ay magkakaiba bawat

munisipalidad, kaya mangyaring magsiyasat sa inyong lokal na munisipyo para sa detalyadong impormasyon. 

Para sa mga nangangailangan ng tulong sa Pagsasalin ng Japanese (translation / interpretation), mangyaring

sumangguni sa Hokkaido Foreign Resident Support Center.

Nagsimula na ang pagpapabakuna ng 

bivalent COVID-19 booster laban sa

omicron variant!

🌍 www.hiecc.or.jp/soudan ✉ support@hiecc.or.jp ☎ 011-200-9595

Ang kailangang panahon ng paghihintay sa pagitan ng 

bakuna ay pinaikli na sa 3 buwan!

Mangyaring magpabakuna bago matapos ang 
taon.

MHLW COVID-19 Vaccine Call Center

0120-761770（Toll Free）
Japanese・English・Chinese・Korean・Portuguese・Spanish: 9:00~21:00

Thai: 9:00~18:00 Vietnamese: 10:00~19:00

COVID-19 Vaccine Navi

https://v-sys.mhlw.go.jp/
Japanese・Simple Japanese・

English・Chinese

Hokkaido Foreign Resident Support Center

http://www.hiecc.or.jp/soudan
mailto:support@hiecc.or.jp
https://v-sys.mhlw.go.jp/

