
Ituloy sa susunod na pahina.

KATIYAKANG KAALAMAN: Ang mga Benepisyo 
at Panganib ng Johnson & Johnson na 
bakuna na para sa COVID-19

Base sa masusing pagrepaso ng mga pambansang eksperto, alam namin na ang benepisyo ng 
mga bakuna sa COVID-19 ay mas lamang kaysa mga panganib. Intindihin ang mga benepisyo at 
panganib sa pagtanggap ng bakunang Johnson & Johnson na para sa COVID-19, na puwedeng 
pumigil para ikaw ay hindi mahawa sa COVID-19. 

Tungkol sa Bakunang ito
Ang bakunang ito ay may emerhensiyang awtorisasyon mula sa FDA para gamitin sa mga taong edad 
labing walong taong gulang  at mas matanda. Ang bakunang ito ay isahang dosis na itinutoruk sa 
kalamnan ng itaas na braso.

Kung Kailan Ikonsidera ang Bakunang ito
• May mga indibidwal na walang medikal na kakayahan para kumuha ng bakuna sa COVID-19 

(halimbawa, may mga taong mayroong pambihirang alerdyik na reaksiyon matapos ang nakaraang 
dosis).

• May mga indibidwal na mas gustong tumanggap ng Johnson & Johnson na bakuna para sa COVID-19 o 
hindi sila mag papabakuna.

• May mga indibidwal na mananatiling hindi nagpapabakuna para sa COVID-19 dahil sa limitadong 
access sa iba pang mga bakuna.

• Aming ini rerekomenda sa mga indibidwal na ito, na talakayin sa kanilang taga pagbigay ng medikal na 
pag aalaga, ang mga opsyon ng bakuna sa COVID-19.

Ano ang Aasahan Kapag Nagpabakuna
Puwede ka magkaroon ng side effects, na karaniwang senyas na ang iyong katawan ay gumagawa ng 
proteksyon. Kasama sa mga side effects ay ang pananakit o pamamaga sa pinagturukan, sakit ng ulo, 
pagkapagod, sakit ng kalamnan, pagkahilo, o lagnat. Ang mga side effects ay dapat mawala sa loob ng 
ilang araw.

Mga Panganib na kasama sa Bakunang ito
May mga benepisyo at panganib sa pagkuha ng bakunang Johnson & Johnson na para sa COVID-19, 
at ang benepisyo ng pag papabakuna ay mas lamang kaysa mga panganib. Ang mga panganib na 
kasama:
• Pamumuo ng Dugo: Nagkaroon ng mga pambihirang pagkakataon ng pamumuo ng dugo (kasama ang 

mga ugat sa utak, tiyan at binti) kabilang ang mababang lebel ng cells sa dugo na tumutulong para 
pigilan ang pagdurugo, sa ibang mga tao na tumanggap ng bakunang Johnson & Johnson na para sa 
COVID-19. Sa mga taong nagkaroon ng mga pamumuo ng dugo, ang mga sintomas ay nag sisimula isa 
hanggang dalawang linggo sa mga lalaki at babae matapos mabakunahan, sa iba pang mga indibidwal 
edad labing walong taon at mas matanda; ayon sa mga ulat ang pinakamataas ay sa mga babaeng 
edad tatlumpung taon hanggang apatnapung siyam na taong gulang. Sa loob ng isa hanggang 
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dalawang linggo abangan ang paghirap sa paghinga, pananakit ng dibdib, pamamaga ng binti, walang 
tigil na sakit sa tiyan, sobrang sakit ng ulo o malabong paningin, madaling masugatan, o maliliit na 
dugo sa ilalim ng balat malayo sa lugar ng pinagturukan. Kumuha ng medikal na atensyon kung ikaw 
ay mayroon nitong mga sintomas. Sa kasalukuyan, ang mga bihirang pamumuo ng dugo ay hindi nag 
uugnay sa mga bakuna ng Pfizer o Moderna.

• Pambihirang Malubhang Alerdyik na Reaksyon:  Mayroon na malayong pagkakataon na ang bakuna 
ay magdudulot ng malubhang alerdyik na reaksyon (hirap sa paghinga, pamamaga ng mukha 
at lalamunan, mabilis na tibok ng puso, mga pantal sa buong katawan, pagkahilo, paghina), na 
karaniwang lumalabas ilang minuto hanggang isang oras matapos makuha ang dosis. Kapag ikaw ay 
nakaranas ng malubhang aledyik na reaksyon, tumawag sa 9-1-1 o pumunta sa pinka malapit na ospital.

• Pambihirang Guillain-Barre Syndrome: May mga pambihirang mga kaso ng Guillain-Barre Syndrome 
matapos tumanggap ng bakunang Johnson & Johnson na para sa COVID-19. Ang Guillain-Barre ay 
isang uri ng sakit, na karaniwang nabubunsod ng impeksyon, kung saan nasisira ng imyun system ang 
mga nerve cells, na nag dudulot ng paghina ng masel, o sa pinamaka malubhang kaso, ay paralisis. 
Ang mga kaso ng Guillain-Barre Syndrome ay naiulat dalawang linggo matapos mabakunahan ng 
Johnson & Johnson na para sa COVID-19, ay karaniwang mga lalaki, karamihan edad limampung taon 
at mas matanda. Kumuha ka ng medikal na atensyon kapag ikaw ay nakakaranas ng pang hihina o 
kalamkam na pakiramdam sa parehong binti, na puwedeng kumalat sa mga braso at mataas na parte 
ng katawan.

Kapag Ikaw ay Nakaranas ng Side Effects
Kapag ikaw ay nakaranas ng malubhang alerdyik na reaksyon, tumawag sa 9-1-1, o pumunta sa 
pinakamalapit na ospital. Tumawag sa tagapagbigay ng bakuna o sa tagapagbigay ng pangangalaga para 
sa iyong kalusugan, kapag ikaw ay may side effects na gumugulo sa iyo at hindi nawawala.

Mga Boosters
Ang imunidad laban sa mga sakit at impeksyon ay humihina sa paglipas ng oras. Ang booster dosis ay 
normal na parte ng karamihang serye ng bakuna para masiguro ang isang tao na kanyang napapanatili 
ang pinaka-mainam na imunidad laban sa impeksyon mula sa isang sakit. Mas pinapatibay ng booster 
dosis ang proteksyon laban sa malubhang COVID-19, para manumbalik ang imunidad na nawala simula 
nang mabigyan ng unang dosis. Paki tingnan sa Katiyakang Kaalaman ng Pfizer, o sa Katiyakang Kaalaman 
ng Moderna para sa dagdag na impormasyon tungkol sa Updated na Booster (bivalent) na dosis. Ang mga 
kuwapikasyon: 
• Ang Lahat ng edad na labing walong taon at mas matanda ay dapat tumanggap ng Updated na 

Booster (bivalent) dosis o ng J & J na booster (monovalent) na dosis matapos ang kanilang mga 
pangunahing serye.

Karagdagang Impormasyon
Para sa karagdagang impormasyon sa pagitan ng mga dosis, paki tingnan sa Tiyempo ayon sa Edad ng 
CDPH para sa Bakuna ng COVID-19.
Ang dagdag pang mga impormasyon ay matatagpuan sa CDPH COVID-19 Booster na website.
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