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minutes 

 

 

Mga payo na susundan sa loob ng ilang minuto matapos mabakunahan 
 

Maghintay ng 15 minutos bago umalis sa lugar kung saan ka nagpabakuna.  

Kung may rekasyon ng alerdyi na mangyayari, lilitaw ang mga sintomas ilang 

 minuto matapos ang pagpapabakuna. 

 

Kung sa tingin mo ay hindi maganda ang iyong 

nararamadaman ipagbigay alam agad 

sa taong nag bigay sayo ng bakuna. Ma-aaring 

magamot ka sa mismong lugar.

 

Mga sintomas pagkatapos ng pagpapabakuna 

 Maaari kang magkaroon ng banayad o katamtamang mga sintomas pagkatapos ng 

pagbabakuna. Maaari silang tumagal ng ilang araw. Posibleng mga sintomas ay : 

 

 

 

 

 

 

 

Sa ngayon, wala pang malubhang epekto na natukoy sa mga bakuna laban sa COVID-19 

na inprubahan ng Health Canada.  

Mga payo nasusundan sa bahay 

Kung mayroon kang pamumula, sakit o pamamaga sa lugar ng pinag-

iniksyunan, maglagay ng basa at malamig na bimpo o benda. 

 

Lagnat  Sa lugar ng pinag-iniksyunan Pagkapagod 

Mga payo na susundan pagkatapos ng 
pagbabakuna laban sa COVID-19 

 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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Kailan dapat kumonsulta 

Kumonsulta sa iyong doktor o tumawag sa 8-1-1 kung ikaw ay nasa isa sa mga 
sumusunod na sitwasyon: 

 

 Nakakaranas ka ng matindi o hindi pangkaraniwang 
mga sintomas.

 

 Ang iyong mga sintomas ay lumala sa halip nga 
gumaling.

 

 Ang iyong mga sintomas ay tumagal ng mahigit sa 48 oras. 

 

Panatilihin ang mga panukalang proteksyon 
 
Ang pagiging epektibo ng bakuna ay nagsisimula pagkalipas ng 14 na araw. Bilang 
karagdagan, upang makamit ang sama-sama na kaligtasan sa sakit, ang isang malaking 
bahagi ng populasyon ay dapat na mabakunahan. 
 
Samakatuwid mahalaga parin mapanatili ang mga sumusunod na hakbang para sa 
 Proteksyon: 

 




 

 

 

 

Conseils à suivre après la 
vaccination contre la COVID-19 

 

Pisikal na distansya  

ng 2 metro 

Madalas na paghugas  

ng mga kamay 

Pagsusot ng panakip sa 

ilong at bibig 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf
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Pag-papasuri 
Kung mayroon kang mga sintomas ng COVID-19, magpalista para 

sa isang pagsusuri, ibukod ang sarili, at sundin ang mga tagubilin 

mula sa pampublikong kalusugan. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-410W.pdf

