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Aling Bakuna ang Tama para sa Akin?

Ini rerekomenda ng CDC na ang lahat ng indibidwal na edad anim na buwan at mas 
matanda na tumanggap ng bakuna sa COVID-19 – para mapigilan ang pagkaospital at 
kamatayan. Lahat ng limang taon at mas matanda ay dapat mag-pabooster ng mga 
bakuna na puwede nila makuha. Ang naunang booster ay monovalent at pinupuntirya 
ay ang orihinal na strain habang ang updated na boosters ay bivalent, at ang 
pinupuntirya ay ang orihinal na strain at ang omicron strains na nagdudulot ng mga 
nakaraang kaso.

Mga Opsyon sa Bakuna
Pfizer-BioNTech (Pfizer)
• Ang Pfizer na 2-dose primary series ay dalawang-dosis na ibinibigay tatlo 

hanggang walong linggo ang pagitan.
» Ang Pfizer, kilala din bilang Comirnaty ay nabigyan ng ganap na pag 

apruba ng FDA para gamitin sa mga taong edad labing dalawang taon at 
mas matanda.

» Ang Pfizer ay may emerhensyang awtorisasyon (EUA) para gamitin sa mga 
taong edad lima hanggang labing isang taon.

• Ang Pfizer na 3-dose primary series ay tatlong-dosis na ang pangalawang 
dosis ay ibinibigay tatlong linggo matapos ang unang dosis, ang pangatlong  
dosis ay ibinibigay walong linggo matapos ang pangalawang dosis. Ang Pfizer 
ay may FDA EUA para gamitin sa mga taong edad anim na buwan hanggang apat na taon.

• Ang Pfizer na 1-dose Updated Booster (bivalent) ay may FDA EUA para gamitin sa mga 
taong edad limang taon at mas matanda, ibinibigay dalawang buwan matapos ang 
huling dosis.

Moderna
• Ang Moderna na 2-dose primary series ay dalawang dosis na ibinibigay apat hanggang 

walong linggo ang pagitan.
» Ang Moderna, kilala din bilang Spikevax, ay ganap na aprubado ng FDA para gamitin sa 

mga taong edad labing walong taon at mas matanda.
» Ang Moderna ay may FDA EUA para gamitin sa mga taong edad anim na buwan 

hanggang labing pitong taon.
• Ang Moderna na 1-dose Updated Booster (bivalent) ay may FDA EUA para gamitin sa mga 

taong edad anim na taon at mas matanda, ibinibigay dalawang buwan matapos ang 
kanilang huling dosis.

Ituloy sa susunod na pahina.



Novavax COVID-19 na Bakuna, Adjuvanted (Novavax) 
• Ang Novavax na 2-dose primary series ay dalawang-dosis na ibinibigay tatlo hanggang 

walong linggo ang pagitan. Ang Novavax ay may FDA EUA para gamitin sa mga taong edad 
labing dalawang taon at mas matanda. Ang mga labing walong taon at mas matanda ay 
puwede tumanggap ng Novavax na booster (monovalent) dosis matapos makumpleto ang 
kanilang pangunahing serye at kung hindi pa sila naka tanggap ng COVID-19 booster.

Johnson & Johnson (J&J)
• Ang J & J ay may FDA EUA para gamitin sa mga taong edad labing walong taon at 

mas matanda, bilang isang dosis para sa parehong pangunahing serye at booster 
(monovalent), ibinibigay dalawang buwan matapos ang kanilang huling dosis.  

* Ang pag gamit ng Novavax o J&J ay limitado lang na gamitin para sa edad labing walong 
taon at mas matanda na hindi puwede tumanggap ng iba pang mga bakuna sa COVID-19 
dahil sa rasong medikal, limitado ang access sa iba pang mga bakuna, o nagpasya na 
tumanggap nito o hindi sila tatanggap ng bakuna sa COVID-19.

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. Ang mga 
kuwalipikasyon:
• Lahat ng edad limang taon at mas matanda ay dapat tumanggap ng Updated na Booster 

(bivalent) dosis matapos makumpleto ang kanilang pangunahing serye o ang pinaka 
huling booster (monovalent) na dosis.

Para sa karagdagang impormasyon sa pagitan ng dosis, paki tingnan sa Tiyempo ayon sa 
Edad ng CDPH para sa Bakuna ng COVID-19.

Dagdag pang mga impormasyon ay matatagpuan sa CDPH COVID-19 Booster na website.
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