
Kunin ang iyong 

COVID-19 

Booster Shot 

Kailan ko makukuha ang aking Booster Shot? 

Para sa mga indibidwal na nakatanggap ng bakunang Pfizer-
BioNTech o Moderna, ang mga sumusunod na grupo ay 
karapat-dapat para sa isang booster shot sa 6 na buwan o 
higit pa pagkatapos ng kanilang paunang serye: 

Ano ang COVID-19 Booster Shot? 

Ang COVID-19 booster shot ay isang 

karagdagang dosis ng bakuna na magpapalakas 

ng iyong immune system at nagbibigay sa iyo ng 

karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. 
• 65 taong gulang pataas 

• Edad 18+ na nakatira sa mga lugar ng 
pangmatagalang pangangalaga 

• Edad 18+ na may mga kondisyong medikal 

• Edad 18+ na nagtatrabaho o nakatira sa mga 

lugar na may mataas na peligro 

Saan ko makukuha ang Booster Shot? 

Tinutulungan ng Community Vaccination Line [Linya 

ng Pagbabakuna sa Komunidad] ang mga taong taga 

Maine na mabilis na makahanap ng bakuna para sa 

COVID-19 na malapit sa. 
Inirerekomenda ang mga booster shot para sa lahat 

ng 18 at mas matanda nang hindi bababa sa 2 

buwan pagkatapos matanggap ang kanilang 

J&J/Janssen COVID-19 na Bakuna. 

Tawagan: 1-888-445-4111 

Lunes-Biyernes, 9 a.m. hanggang 5:30 p.m. 

Para sa mga serbisyo sa pagsasalin, tawagan 
ang numero 

at sabihin ang iyong gustong wika. 

Magagamit ba ang transportasyon? 

OO, kung kailangan ang transportasyon tumawag, 

mag-text, o mag-email sa MANA: 

207-387-0749 | car@mana-maine.org 

Maaari ba akong maghalo at magtugma ng mga 
bakuna? 

OO. Maaaring may kagustuhan ang ilang mga tao para sa uri ng 

bakuna na orihinal nilang natanggap at iba, maaaring mas gusto 

na kumuha ng ibang booster. Pinapayagan na ngayon ng mga 

rekomendasyon mula sa CDC ang ganitong uri ng paghahalo at 

pagtutugma na dosis para sa booster shot. 

 O tumawag sa 1-855-608-5172 (ModivCare) 

Libre ba ang Booster Shot? Kailangan ko ba 

ng insurance sa kalusugan? 

OO, Ang COVID-19 Booster Shots ay libre. 

HINDI, hindi kailangan ng insurance kalusugan. 

Ikaw ay HINDI tatanungin tungkol sa iyong 

katayuan sa imigrasyon. 

Maaari ko bang makuha ang COVID-19 Booster 
Shot at Flu Shot nang sabay? 

OO, parehong mga bakuna laban sa trangkaso at 
COVID-19 

ay maaaring ibigay sa parehong pagbisita. 
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