DIBISYON NG
PAMPUBLIKONG
KALUSUGAN

Mga booster na dosis, ikatlong dosis
para sa immunocompromised
(Na-update noong 01-11-2022)
Para sa pinakabagong impormasyon, bisitahin ang https://govstatus.egov.com/or-ohabooster-covid-19-vaccine

Inirerekomenda na booster na dosis
Lahat ng tatlong bakuna sa COVID-19 ay makukuha din bilang booster na dosis para sa
ganap na nabakunahang mga tao sa mga grupong nakalista sa ibaba. Maaaring piliin ng
mga tao kung aling bakuna ang kukunin bilang booster at maaaring makakuha ng booster
na dosis sa karamihan ng mga lokasyong nagbibigay ng mga bakunang para sa COVID19.
Bakuna

Pfizer
Unang dosis 0.3 mL
Pangalawang dosis
0.3 mL
Booster na dosis 0.3
mL
Moderna
Unang dosis 0.5 mL
Pangalawang dosis
0.5 mL
Booster na dosis 0.25
mL
Johnson & Johnson
Unang dosis 0.5 mL
Booster na dosis 0.5
mL

Inirerekomenda para sa mga sumusunod
na grupo
ng mga tao
 12 taong gulang at pataas
 Inirerekomenda na ngayon ang booster
na dosis para sa mga taong edad na12 at
pataas na immunocompromised at
nakatanggap na ng pangatlong dosis.




18 taong gulang at pataas
Inirerekomenda na ngayon ang booster
na dosis para sa mga taong edad 18 at
pataas na immunocompromised at
nakatanggap ng pangatlong dosis.




18 taong gulang at pataas
Inirerekomenda na ngayon ang booster
na dosis para sa mga taong edad 18 at
pataas na immunocompromised at
nakatanggap ng bakuna na Johnson &
Johnson.
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Tamang oras

Booster na dosis
nang
hindi bababa sa
limang buwan
pagkatapos ng
pangalawang
dosis
Booster na dosis
nang
hindi bababa sa
limang buwan
pagkatapos ng
pangalawang
dosis
Inirerekomenda
ang booster na
dosis nang hindi
bababa sa 2
buwan
pagkatapos ng
unang dosis
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Ikatlong dosis para sa immunocompromised
Kung ikaw ay immunocompromised, dapat kang makakuha ng ikatlong dosis ng bakuna
sa mRNA na bakuna nang hindi bababa sa 28 araw pagkatapos ng iyong pangalawang
dosis.
Bakuna

Inirerekomenda para sa mga sumusunod
na grupo
ng mga tao

Tamang oras

Pfizer

Mga taong edad 5 at mas mataas na
katamtaman hanggang sa malubha na
immunocompromised na lalong mahina laban
sa COVID-19.

Hindi bababa
sa 28 araw
pagkatapos
ng
pangalawang
dosis

Mga taong katamtaman hanggang sa malubha
na immunocompromised na lalong mahina
laban sa COVID-19.

Hindi bababa
sa 28 araw
pagkatapos
ng
pangalawang
dosis

Lahat ng nakatanggap ng pagbabakuna sa
Johnson & Johnson ay mahigpit na
pinapayuhan na kumuha ng booster na dosis
na alinman sa tatlong awtorisadong bakuna
dalawang buwan pagkatapos ng kanilang
dosis ng Johnson & Johnson.

N/A

12+
Unang dosis 0.3 mL
Pangalawang dosis
0.3 mL
Pangatlong dosis 0.3
mL
Dosis na pambata
para sa mga 5–11
taong gulang
Unang dosis 0.2 mL
Pangalawang dosis
0.2 mL
Pangatlong dosis 0.2
mL
Moderna
Unang dosis 0.5 mL
Pangalawang dosis
0.5 mL
Pangatlong dosis 0.5
mL
Johnson & Johnson

Kakayanang mai-access ng dokumento: Para sa mga indibidwal na may mga
kapansanan o mga indibidwal na nagsasalita ng ibang wika bukod sa Ingles,
makapagbibigay ang OHA ng impormasyon sa mga alternatibong anyo tulad ng mga
pagsasalin, malaking print, o braille. Makipag-ugnay sa COVID-19 Communications Unit
at 1-971-673-2411, 711 TTY o COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.o.sa amin
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