Nagbabakuna sa mga may
mas mataas na peligro
Simula Marso 15, ang pagiging
karapat-dapat para sa pagbabakuna
sa San Francisco ay ipinalawak sa
mga indibidwal na may edad 16-64
na may pinakamataas na peligro
na magkasakit mula sa COVID-19
bilang isang direktang resulta ng
isa o higit pa sa mga sumusunod na
kwalipikadong kondisyon:

1

Mga kondisyon sa kalusugan

•

Kanser, aktibo

•

Malalang sakit sa bato

•

Malubhang talamak na sakit sa baga, kabilang ang
COPD at mga umaasa sa oxygen

•

Down Syndrome

•

Kompromiso sa immune mula sa dugo, bone
marrow, o solidong organ transplant; mga
kakulangan sa immune; HIV; paggamit ng mga
corticosteroid; o paggamit ng iba pang mga gamot
na nagpapahina ng immune

•

Pagbubuntis

•

Sickle cell disease

•

Mga kondisyon sa puso, tulad ng pagpalya ng
puso, coronary artery disease, o cardiomyopathies
(hindi kasama ang hypertension)

•

Labis na katabaan (BMI> 30 kg / m2)

•

Dyabetes

2

Mga kapansanan

Kabilang ang mga nakakaunlad, medikal, pisikal,
pandama, o kalusugan sa pag-uugali, kabilang
ang matinding kalusugan sa pag-iisip at/o mga
karamdaman sa pag-abuso sa sangkap.

3

Mga kapaligiran ng mataas na
peligro

Nakakaranas ng kawalan ng tirahan, o manirahan
o nagtatrabaho sa isang mataas na peligro na
pasilidad ng pangangalaga na kasama ang mga
pasilidad sa pagwawasto, mga tirahan na walang
tirahan, at iba pang mga nagpupulong na pagaalaga/pangangalaga sa tirahan.

Paano ko mapatunayan na mataas
ang panganib at karapat-dapat
ako?
Maaari kang magdala ng dokumentasyon
kung mayroon ka nito, gayunpaman,
ang pagpapatunay sa sarili lamang ang
kinakailangan.
HALAGA: Libre ang mga bakuna sa mga taong
nakatira at nagtatrabaho sa San Francisco.
INSURANCE: Hindi mo kailangan ng insurance
upang makakuha appointment.

sf.gov/HighRisk

Kumuha ng iyong COVID-19
na Appointment
Ang pagbabakuna ay makakatulong
na mapanatili kang ligtas at malusog
ang iyong pamilya, at ang iyong
pamayanan.
Maghanap ng isang listahan ng
mga lugar ng bakuna sa
sf.gov/GetVaccinated

1
•

Kung mayroon kang limitadong pag-access sa
internet, kailangan ng tulong, o hindi makabiyahe
sa isang lugar ng pagbabakuna dahil sa isang
kapansanan, tawagan ang hotline ng Lungsod sa
(628) 652-2700 para sa tulong sa mga pagpipilian
sa pagkuha. Ang hotline na ito ay inuuna para sa mga
taong may edad na 65 pataas at mga taong may
kapansanan.

•

Bilang karagdagan sa mas malalaking mga lugar ng
bakuna, maraming mga lokasyon sa kapitbahayan
na maaaring magbago o maidagdag depende sa
pangangailangan. Ang lahat ng mga pagbabago sa
mga lugar ng bakuna ay binago sa website kaya’t
tingnan nang madalas.

•

Suriin ang bawat lugar ng bakuna upang makita kung
may mga appointment na makukuha.

•

Limitado ang suplay, at maaaring hindi ka agad
makakuha ng appointment. Patuloy na tingnan muli.

2

Kumuha ng appointment

Kumuha ng appointment online sa
sf.gov/GetVaccinated
Kakailanganin mo ang sumusunod na impormasyon:
• Pangalan
• Tirahan
• Araw ng kapanganakan • Insurance
Kung gumagamit ng website ng MyTurn ng estado
upang kumuha ng isang appointment, sundin ang mga
pamantayan sa itaas para sa mga kondisyon ng mataas
na peligro, mga kapansanan, at mga kapaligiran ng
mataas na peligro kaysa sa mga pamantayan ng estado,
na maaaring hindi gaanong malawak.

HALAGA: Libre ang mga bakuna sa mga taong
nakatira at nagtatrabaho sa San Francisco.
INSURANCE: Hindi mo kailangan ng insurance
upang makakuha appointment.

Kakayahang ma-access
Suriin ang mga pagpipilian sa transportasyon at
kakayahang ma-access ang lugar ng bakuna bago
ka pumunta.
Ang Muni at Paratransit ay libre para sa sinumang
naglalakbay papunta at mula sa mga appointment sa
bakuna sa COVID-19. Nagbibigay din ang SFMTA ng
karagdagang pag-access sa serbisyo ng taxi para sa
mga gumagamit ng Essential Trip Card.
• Bisitahin ang sfmta.com/COVID#MuniService
para sa mga detalye.
• Bisitahin ang sfmta.com/Paratransit upang
malaman ang tungkol sa Paratransit at ang Essential
Trip Card.
Karamihan sa mga lugar na walk-thru ay may
mga drop-off zone at ganap na naa-access ang
wheelchair.
• Kung kailangan ng tulong sa wheelchair,
magtanong lamang sa mga tauhan sa lugar at isang
wheelchair ang ilalabas sa iyo.
• Ang mga embahador ng lugar ay galak na ididirekta
ka pagdating sa lugar.

Lugar na kakayahang ma-access
•

Bisitahin ang sf.gov/vaccine-site upang malaman
ang higit pa tungkol sa kakayahang ma-access ang
bawat lugar.

sf.gov/GetVaccinated

