
  
 

 

 

Manatiling ligtas 
laban sa transkaso 
ngayong taglamig  

 
Magpabakuna 

Ang tag-lamig ang pinakarurok na panahon ng trangkaso, kaya magandang ideya na magpabakuna 
laban sa trangkaso ngayon. Maaari kang magpabakuna sa iyong lokal GP, klinikang pangkalusugan sa 
komunidad o botika. 

Ang bakuna ay inirerekomenda para sa lahat na may gulang na mahigit 6 na buwan. 

Bakit mahalaga ang pagbabakuna? 

Ang trangkaso ay isang nakahahawang impeksyon. Ito ay nagpapasakit sa maraming tao at nagiging 
sanhi ng mga pagkamatay taon-taon. 

Ang trangkaso ay nagiging sanhi ng maraming pagkaka-ospital ng mga bata at matatanda. Maaaring 
magkaroon ito ng mga mapanganib na komplikasyon. Kaya, napakahalaga na labanan ang trangkaso 
sa pamamagitan ng pagtiyak na lahat ng mga batang may edad mula 6 na buwan hanggang 5 na taon 
at mga matatandang may edad na mahigit 65 na taon at iba pang nasa panganib ay magpabakuna 
laban sa trangkaso. 

Ang pagkakabakuna ng mga bata ay nakakatulong din sa paghadlang sa pagkakalat ng impeksyon sa 
ibang tao.  

Ano ang tungkol sa bakuna laban sa COVID-19? 

Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi makakaprotekta sa iyo laban sa trangkaso! 

Kung oras na upang magpabakuna laban sa COVID-19 o booster, maaari mong kunin ito na kasabay 
ng bakuna laban sa trangkaso. Kausapin ang iyong GP kung mayroon kang katanungan tungkol sa 
pagbabakuna para sa dalawa. 

Kailan ka makapagbakuna laban sa trangkaso pagkatapos mong gumaling mula 
sa COVID-19 

Maaari kang magpabakuna pagkatapos mong gumaling mula sa COVID-19. Ibig sabihin nito na 
gumagaling ka na at ikaw ay nakalabas sa pagbubukod. 

Hindi ka dapat magpabakuna laban sa trangkaso kung mayroon ka pang mga palatandaan o sintomas 
ng COVID-19, o kung ikaw ay may sakit (katulad ng lagnat). 

Kailangan mo ba ng karagdagang impormasyon? 

Kausapin ang iyong GP kung may katanungan ka tungkol sa pagbabakuna. Maaari ka ring tumawag sa 
13 HEALTH sa 13 43 25 84 at makipag-usap sa isang nars. 
Humingi ng interpreter kung kailangan mo.  Maaari mong dagdagan ang kaalaman tungkol sa bakuna 

laban sa trangkaso, at mga mapagkukunan sa iyong wika, dito. 
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