
 

 

Alamin Mga Karapatan  

sa Bakuna 
01 

Hindi mo kailangang 

magbigay ng seguro 

o isang SSN para 

makatanggap ng bakuna 

sa COVID-19. 

Hindi ka maaaring tanggihan ng 

bakuna kung wala kang seguro o 

Social Security number(SSN). 

Makipag-ugnayan sa isang lokal na 

organisasyon na naka-base sa 

komunidad o sa iyong kagawaran ng 

kalusugan kung kailangan mo ng 

karagdagang impormasyon sa mga 

kinakailangan sa ID ng estado. 

02 

Ang bakuna sa COVID-
19 ay LIBRE para sa 
lahat sa Estados 
Unidos. 

Hindi ka maaaring singilin ng 

mga tagabigay para sa bakuna, 

o ni singilin ka para sa anumang 

bayarin sa pangangasiwa, 

copay, o kapartner sa seguru 

(coinsurance). 

 
 

 
 

 

Para sa karagdagang tulong, makipag-ugnayan sa iyong lokal na 
organisasyon na naka-base sa komunidad. Kung kailangan mo ng suporta na 

makakonekta sa isa, mangyaring mag-email sa amin sa covid@apiahf.org. 

Para sa karagdagang mga mapagkukunan,  

mangyaring bisitahin ang  

AA-NHPIHealthResponse.org 
  

mailto:covid@apiahf.org


 

Alamin ang mga fact: 
 
 
 
 
 

Ang Pagbabakuna 
 
 
 
 

 

Gawin: 
 Magpabakuna! Ito ay mahalaga 

para maprotektahan ang iyong 

pamilya at mga kapwa miyembro 

ng komunidad. 

 Dapat kang magpabakuna kahit 

na mayroon ka nang COVID-19, 

maliban kung nakakaranas ka ng 

mga sintomas. 

 Magpatuloy na magsuot ng 

maskara at ugaliing panatilihin ang 

distansya mula sa kapwa-tao, kahit 

na pagkatapos matanggap ang 

iyong unang dosis. 

Hindi dapat 
gawin: 

 Huwag mag-alala tungkol sa gastos. 

LIBRE ang lahat ng bakuna! 

 Huwag hayaan na ang katayuan 

ng iyong imigrasyon na pigilan ka 

mula sa pagbabakuna. Hindi mo 

kailangang ipaliwanag ang iyong 

katayuan sa nagbibigay ng 

bakuna. Ang bawat indibidwal na 

nangangailangan ng bakuna ay 

maaaring makakuha ng isa. 

 Huwag hayaang magkaroon ng 

maling impormasyon tungkol sa 

kaligtasan ng bakuna. Ang mga 

bakuna sa COVID-19 ay ligtas at 

epektibo. 
 
 

 

 

Para sa karagdagang tulong, makipag-ugnayan sa iyong lokal na organisasyon na 
naka-base sa komunidad. Kung kailangan mo ng suporta na makakonekta sa isa, 

mangyaring mag-email sa amin sa covid@apiahf.org. 

Para sa karagdagang mga mapagkukunan ng 

impormasyon, mangyaring bisitahin ang  

AA-NHPIHealthResponse.org 

mailto:covid@apiahf.org

