Ang mga taong
karapat-dapat para sa
bakuna ngayon ay:
Simula ng Abril 1, 2021:
• Mga manggagawa sa pangangalaga ng
kalusugan
• Mga taong edad 50 pataas
• Mga manggagawa sa edukasyon at mga
nangangalaga ng bata
• Mga manggagawa sa serbisyong pangemerhensya
• Mga manggagawa sa pagkain at agrikultura
• Ang mga taong nakatira o nagtatrabaho sa
nagtitipon sa isang lugar ng pamumuhay
(mga walang tirahan, mga pasilidad sa
pagwawasto, o iba pang mga pasilidad sa
paggamot)
• Mga taong nakakaranas ng kawalan ng
tirahan
• Mga janitor at mga trabahador sa
pampublikong sasakyan
• Ang mga taong may ilang mga kundisyon
sa kalusugan o mga kapansanan
• Kanser
• Malalang sakit sa bato
• Malubhang talamak na sakit sa baga, kabilang ang
COPD at mga umaasa sa oxygen
• Down Syndrome
• Pagkakasundo 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 na sakit
• Mga kondisyon sa puso, tulad ng heart failure,
coronary artery disease, o cardiomyopathies
(hindi kasama ang hypertension)
• Labis na katabaan (BMI higit sa 30)
• Dyabetes

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

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.

Kung karapat-dapat ako,
paano ako magpalista upang
makakuha ng bakuna?
Bisitahin ang sf.gov/fil/GetVaccinated
upang malaman kung saan magpa appointment at
iba pang mga pagpipilian para sa pagtanggap ng
bakuna.
Kahit na karapat-dapat ka, maaaring walang dosis
na magagamit ngayon. Laging tingnan kung may
mga appointment na.

Ang pagbabakuna ay makakatulong
na mapanatili kang ligtas at
malusog ang iyong pamilya, at ang
iyong pamayanan.

