
   

 
Paki basa ng mabuti 

 

Paalala para sa bakuna ng Corona （ika-4） 

 
 
 

 

■ Lugar  ①Grupo o pang maramihan（inilaang lugar para sa bakuna） 

②Pang-isahan（kooperatibang pagamutan sa Yamato） 

・「Listahan ng mga kooperatibang pagamutan sa pagbabakuna」（nakalista sa Ａ３）. 

・ Maaaring pumasok sa tanggapan kahit may kasama. 

 

■ Paraan magkaiba ang paraan ng pagpapa reserba ayon sa grupo at isahan 

・ Paki handa ang coupon at paki dala ito. 

・ Paki sulatan ng maaga ang form sa bahay pa lamang.  

・ Kung may tanong o hindi alam, tumawag sa new corona vaccine  call center 
（046-260-0900）at makipag-ugnayan. 
 

《Pang maramihan o grupo》 
・ Magpa reserba sa sumusunod na paraan 

①  💻 ayon sa internet 

（Yamato homepage o gamitin ang code sa kanan） 

②  ☎ New corona vaccine Call center （046-260-0900） 
 

《Pang-isahan》 

・Mga kooperatibang pagamutan (telepono, city homepage)  

・Paki tignan ang「listahan ng mga kooperatibang pagamutan kung saan maaaring 

magpabakuna」Ａ３ na papel. 

 

■ Halaga ng bakuna  libre（kahit saan） 
 

・ Hindi po sapilitan ang pagbabakuna. Maaaring magkaroon ng epekto o reaksyon 

dahil dito, unawain lamang na ang bakuna ay para sa ating kalusugan, kung sang-

ayon po, maaari tayong magpabakuna. 

・ Basahin po lamang ang「Paalala sa new corona vaccine ika-4」at saka mapabakuna 

・ kung may sakit, nagpapagamot o nag-aalala sa pagpapabakuna, maaari po lamang 

kumunsulta sa inyong doctor bago magpabakuna. 

・ Magpabakuna kung maayos ang kondisyon ng katawan. Hindi babakunahan kung nagpasya 

ang doctor na hindi pwede. 

Tungkol sa pagbabakuna 

Paki tignan sa likod 

「code ng pag 

pa reserba」  
 

Paalala mula sa Yamato 



   

■ Uri ng bakuna 

◇ Gagamiting vaccine：Pfizer Company at Takeda/Moderna Company 
・  Gagamitin alinman dito, bakunang ginamit sa ika-1-3 bakuna. 

・ 80% ang ibabahagi ng Takeda/Moderna sa bansa, kaya, maaari tayong magpabakuna kaagad 

kapag nasa tamang panahon na. Takeda/Moderna na rin ang pinili ng bansa. 

◇ Bilang：1 beses  panahon：makalipas ang 5 buwan mula sa ika- 3 bakuna 

・ Hindi maaaring magpabakuna ng magkaiba sa parehong araw. Magpalipas ng 2 linggo bago 

magpabakuna ng ibang bakuna. 

 

 

■ Mga dapat dalhin sa araw ng bakuna  

□ sobre ng bakuna （asul/blue）  □ kupon ng bakuna 

□ form (pakisulatan ng itim o asul na ballpen） 
  ※huwag gumamit ng lapis, ballpen na nabubura o patungan ng correction tape (white tape) 

□ ID（my number card, driver’s license, alien card） 

□ dalhin ang: kusuri techo, thermometer, mother & child record book（boshitecho）, salamin   

sa mata kung kailangan. 

 

 

 

 
 
 

■ Pakiusap  

① Mag mask pagpunta sa lugar ng bakuna, mag alcohol, distansya・iwasang magsiksikan. 

② Upang maiwasan ang pagkalat ng corona virus, siguraduhin lamang po na maayos ang 

kondisyon ng magpapabakuna. Kung may nararamdaman sa mga sumusunod, huwag magpabakuna. 

・ May trangkaso at patuloy na sintomas ng lagnat.  

・ Nilagnat sa loob ng 2 linggo（mataas ang temperature o mahigit sa 37.5℃） 

・ Nangibang bansa sa loob ng 2 linggo. (may nakasama o kapamilya na may sakit). 

・ Nagka corona sa loob ng 2 linggo、（kasang bahay・katrabaho） 

・ May nakasamang may corona o nasa panahon ng paghintay ng paggaling (kasama ang 

boluntaryong paghintay). 

■ Makipag-ugnayan 

・ Kung may katanungan, tumawag lamang sa call center. 

New corona vaccine Call center：046-260-0900 

Araw araw  ８：３０～１７：１５  ※maaaring di po agad maka konekta  

Tumawag po sa 

Kapag nawala ang kupon, tumawag sa teleponong ito 

New corona  vaccine  call center（０４６－２６０－０９００） 

Sa araw ng bakuna, magsuot ng madaling ilabas ang braso 

※Ang mga nilalaman dito ay maaaring magbago ayon sa plano ng pamahalaan, Paki tignan ang bagong 

impormasyon sa homepage. 

 


