Tatlong hakbang upang
makatulong sa mga nakatatanda
na makakuha ng bakuna
Ang mga San Franciscan na edad 65 at mas matanda ay
kwalipikadong makuha ang COVID-19 na bakuna.
Ang mga bakuna ay libre para sa mga tao na nakatira o nagtatrabaho sa San Francisco.
Hindi mo kailangan ng insurance para gumawa ng appointment.
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Makakakita ng listahan ng
mga lugar ng bakuna sa
sf.gov/GetVaccinated

Kung mayroon kang limitadong pag-access sa
internet o kung kailangan ng tulong, tumawag
sa hotline ng Lungsod sa (628) 652-2700 para
matulungan sa mga pagpipilian sa pagpapalista.
Bilang karagdagan sa mga mas malaking lugar ng
bakuna, maraming mga lokasyon sa kapitbahay na
maaaring magbago depende sa pangangailangan.
Lahat ng mga pagbabago sa mga lugar ng bakuna
ay na-update sa website kaya suriin nang madalas.
Suriin ang bawat lugar ng bakuna para makita
kung may mga appointment na makukuha.
Ang suplay ay limitado, at maaaring hindi ka
makagawa ng appointment kaagad. Patuloy na
tumingin muli.
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Gumawa ng appointment

Gumawa ng appointment online sa
sf.gov/GetVaccinated
Kung tumutulong ka sa isang tao na gumawa
ng appointment, kakailanganin mo ang kanilang
impormasyon:
• Pangalan
• Petsa ng kapanganakan
• Address
• Insurance (kung mayroon lamang sila nito)
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Suriin ang mga pagpipilian sa
transportasyon at aksesibilidad
sa lugar ng bakuna bago ka
pumunta

Ang Muni at Paratransit ay libre para sa
sinumang bumabiyahe papunta at mula sa mga
appointment ng COVID-19 na bakuna. Ang
SFMTA ay nagbibigay din ng karagdagang
akseso sa serbisyo ng taxi para sa mga
gumagamit ng Essential Trip Card.
• Bumisita sa sfmta.com/
COVID#MuniService para sa mga detalye.
• Bumisita sa sfmta.com/Paratransit para
matuto ng higit pa tungkol sa Paratransit at
sa Essential Trip Card.
Karamihan sa mga walk-thru na lugar ay may
drop-off zone at ganap na maaakseso ng
wheelchair.
• Kung kailangan ng tulong sa wheelchair,
tanungin lamang ang mga tauhan sa lugar at
dadalhan ka nila ng isang wheelchair.
• Ang mga ambasador ng lugar ay magagalak
na direktahan ka kapag ikaw ay nasa lugar na.

sf.gov/
GetVaccinated

