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Gusto pa ng higit na impormasyon?
May higit pang impormasyon tungkol sa pagbabakuna sa mga bata rito:

Sagot: Sa pangkalahatan, oo!

 Inaprubahan ng Health Canada ang mga bakuna laban sa COVID-19 para sa mga bata at

kabataang edad 5 taong gulang o higit pa.

1.

2. Pinapababa ng mga bakuna ang panganib na mahawahan ang inyong anak. Tumutulong ito sa

likas na depensa ng katawan sa pagbuo ng proteksyon.

magkasakit dahil sa COVID-19 at maikalat ito sa iba

mahawahan at hindi magkaroon ng anumang sintomas

mahawahan at magkaroon ng mga pangmatagalang epekto sa katawan

3. Bagaman mas mababa ang posibilidad ng mga bata at kabataan na malubhang magkasakit

dahil sa COVID-19, puwede pa rin silang:

Ang mga bata at kabataang may mga dati nang medikal na kondisyon ay posibleng may mas mataas na panganib na magkaroon ng malubhang sakit dahil sa
COVID-19.
Nakakatulong sa katawan ang mga bakuna sa COVID-19 para labanan ang virus. Gaya ng mga adulto, may magandang proteksyon ang mga bata at kabataan
laban sa malubhang sakit 14 na araw pagkatapos ng kanilang ikalawang dosis. 
Dapat pa ring magpabakuna ang mga taong nagkaroon na ng COVID-19 para protektahan ang kanilang sarili at maiwasang hindi na muling mahawa.

Alam mo ba na...?

 

Kung naghihinala kang may allergy ang iyong anak, kumonsulta sa iyong doktor.

Na-verify ng MedComm - isang
Outreach Club ng McGill Medical
Students’ Society.

Hindi intensyon ng content na ito na maging pamalit para sa propesyonal na payo o pangangalaga. Palaging maghanap ng mga serbisyo ng isang medikal na propesyonal o iba pang kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan para sa mga tanong na posibleng mayroon ka.
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