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Mga clinical trial at pag-apruba ng 
Health Canada
Ipinakita ng mga clinical trial na ligtas at epek-
tibo ang bakuna. Maingat na sinuri ng Health 
Canada ang data at inaprubahan ang bakuna. 

Rekomendasyon ng National Advisory Com-

mittee on Immunization (NACI)
Sinuri ng mga medikal na eksperto ang ebiden-
siya at maigting na inirerekomenda ang pag-
gamit ng bakunang Pfizer para sa mga batang 
5-11 taong gulang.

Patuloy na pagsubaybay
Sinusubaybayan ang data tungkol sa kaligtasan at 
pagkaepektibo ng bakuna habang milyon-milyong 
bata ang binabakunahan.
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Paano 
gumagana ang 
mga bakuna sa 
COVID-19?

Mga bakuna sa COVID-19 para sa 

mga batang 5-11 taong gulang



Tinuturuan ng mga bakuna ang iyong immune 
system na kilalanin at labanan ang COVID-19 
virus.

1  Nagbibigay ang bakuna ng instruksiyon 
       sa ating mga cell kung paano bumuo ng 
       isang harmless o hindi nagbibigay 
       panganib na bahagi ng virus.

2  Alam ng ating immune system na ang 
       bahaging ito ay hindi nabibilang sa ating 
       katawan, at gumagawa ng antibodies.

3  Kung na-expose tayo sa virus, mayroon 
        na ngayong kakayahan ang ating katawan na 
        labanan ito nang hindi malubhang 
        nagkakasakit.



Paano ko kakausapin 
ang aking anak 
tungkol sa 
misinformation 
tungkol sa bakuna?

Mga bakuna sa COVID-19 para sa 

mga batang 5-11 taong gulang



Magiging iba-iba ang karanasan ng bawat bata ayon 
sa kanilang edad at pang-unawa kapag papag-usapan 
ang tungkol sa misinformation. Narito ang 3 paraan 
na makakatulong:
I-explore o tuklasin 
“Iniisip ko kung saan mo nalaman ‘yan. 
Magkwento ka pa tungkol dito.”

Magbigay kaalaman
“Kahit na sinabi ito ng kaibigan mo o isang sikat na 
tao, hindi ibig sabihin na totoo ito.”
Makipag-ugnayan 
“Gusto kong makita kung saan nanggaling iyan… sa-
bay nating basahin ito.”

Basahin ang mga pinagkakatiwalaang source at i-check 
ang petsa ng anumang impormasyong mababasa mo.



Naaapektuhan ba 
ng COVID-19 ang 
mga bata?

Mga bakuna sa COVID-19 para sa 

mga batang 5-11 taong gulang



Mild (hindi malubha) ang mga sintomas ng 
COVID-19 para sa karamihan ng mga bata, 
ngunit ang iba ay maaaring:

•  magkaroon ng malubhang sakit at 
   mangailangan ng pagpapaospital.

•   makaranas ng mga sintomas nang ilang 
    linggo o buwan.

• magkaroon ng rare (bihira) na malubhang  
    komplikasyong tinatawag na multisystem- 
    inflammatory syndrome in children (MIS-C).

Ang pagbabakuna ay ang pinakamainam na 

paraan upang maprotektahan ang iyong anak 

mula sa mga malubhang epekto ng COVID-19.


