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Bakit nagpapabakuna laban sa COVID-19 ? 
 

Kapag ang tao ay nabakunahan  laban sa COVID‑19, ang katawan ay 

naghahanda ng panlaban para sa bayrus. Pinoprotektahan nito ang sarili 

para sa peligro at komplikasyon na may kaugnayan sa bayrus habang 

pinoprotektahan ang iyong mga mahal sa buhay.  

 

Ligtas 
 

Ang mga bakuna laban COVID‑19 ay kinakailangan na pumasa sa 

kaparehas na pagsusuri ng kalidad at kaligtasan kagaya ng lahat nang ibang 

bakuna na ginagamit sa Canada. Lahat sila ay inaprubahan ng Health 

Canada. 

Pagkakaroon ng bakuna sa Canada at sa Quebec 
 

Ang mga bakuna ay libre at para sa lahat. 

Ang mga bakunang kasalukuyang ginagamit : 

1. Pfizer-BioNTech 
2. Moderna 
3. Covishield/AstraZeneca 

 

 

Ang mga Matatanda at mga manggagawang pangkalusugan ay 
ang prayoridad para sa bakuna. Ang pagbabakuna ay iaalok sa 
ibang tao ayon sa prayoridad na pangkat. Ang pagbabakuna sa 
mga bata at buntis ay matutukoy sa susunod na mga araw 
kasunod ang pagsasaliksik. 

 
Epektibo 
 

Ang bakuna ay mahigit sa 80% na mabisa laban sa COVID-19. Sila ay mabisa rin sa mga 

nakakatanda.  

 

Para magpalista : 
Tumawag sa 514-644-4545 o bumisita sa www.quebec.ca/vaccincovid 

Bakuna laban sa COVID-19 
 

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

 
 

 

Ang mga organisasyong ito ng komunidad ay iyong magagamit para 

matulungan ka na magpalista o samahan ka sa iyong araw ng 

pagpapabakuna. 

Lungsod - bayan Numero ng 
telepono 

Organisasyon 

Côte-des-neiges 514-340-1072  COVID Plan  

Notre-Dame-De-Grâce 

514-487-1311 

 
Konseo ng nakakatanda ng NDG Côte-St-Luc 

Montréal Ouest 

Hampstead 

Westmount 
Peter-McGill 
Milton-Parc 

438-699-9927 Contactivity 

514-939-9575  Entraide Bénévole Métro 

514-845-2600 #2 The Yellow Door 

Outremont 
514-312-6522 Samahang pagtulong Covid-19 

514-271-8869 SARPAD 

Parc-Extension 

438-830-3399 Forum des Citoyens Aînés de Montréal 

514-312-6522  Samahang pagtulong Covid-19 

514-271-7224 ASKLIPIOS 

Ville Mont-Royal 514-739-9000 Sentro ng boluntaryo  Ville Mont-Royal  

Iba pang mapagkukunan 1-800-363-3399 Résidence Soleil 
 

-1- 

Magpalista 

 

-2- 

Tsek-in at 

pagpaparehistro 

 

-3- 

Ebalwasyon ng 

propesyonal sa 

kalusugan 

 

-4- 

Pag-iniksyon 

-5- 

Maghintay ng 15 

minutos 

Bakuna laban sa COVID-19 
 

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

